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تقــديم ..
عمل  تركز  حيث  والجتماعي  القانوين  للإر�شاد  املراأة  مركز  تاأ�شي�ص  على  م�شت  عاما  ع�شرون 

املركز منذ ن�شاأته على تقدمي اخلدمة القانونية والجتماعية للن�شاء, مما اأدى اإىل ال�شتباك اليومي 

مع جمموعة من القوانني التي حتاكي احتياجات الن�شاء يف الف�شاء اخلا�ص مثل قانون العقوبات 

وقانون الأحوال ال�شخ�شية, ونتيجة لهذه املحاكاة ارتاأى مركز املراأة للإر�شاد القانوين والجتماعي 

اإجراء درا�شة حول واقع املراأة الفل�شطينية  وعلقتها بقانون الأحوال ال�شخ�شية, الذي يعترب من 

الثقافة  حدود  �شمن  الرجل  مع  وعلقتها  املجتمع  يف  املراأة  ومكانة  دور  تقنن  التي  القوانني  اأهم 

املجتمعية ال�شائدة, اأملني  بان ي�شتفاد من ا�شتنتاجات هذه الدرا�شة لت�شليط ال�شوء على الثغرات 

التي تت�شمنها قوانني الأحوال ال�شخ�شية املطبقة, وذلك  يف الفهم وامل�شمون, لي�شكل خطوة اأوىل 

تفتح املجال  للقيام باأبحاث اأخرى, من اأجل تعميق فهم الواقع وتوفري املعلومات للحركة الن�شوية 

والدميقراطية,  حتى  تكون هناك جاهزية اكرب يف حال مت مناق�شة القانون يف املجل�ص الت�شريعي و/

اأو اأروقة �شنع القرار, اإ�شافة اإىل ذلك ال�شتفادة من هذه النتائج  لبناء �شيا�شات وتطوير اإجراءات  

يف حال ا�شتمرار الو�شع احلايل, والذي  فيه املجتمع الفل�شطيني جمزاأ جغرافيا بني مناطق )ا( 

و)ب( و)ج( بناء على اتفاقية اأو�شلو يف ظل �شلطه فل�شطينية ذات �شيادة منقو�شة والتي ل متلك 

اإمكانية توفري الأمن وال�شتقرار لل�شعب الفل�شطيني اأينما تواجد.

هذه  من  ا�شتقرارا  باأكرث  لي�شت  �شيا�شية   ظروف  يف   2006 عام  الدرا�شة  هذه  يف  العمل  بدء  مت 

الأيام, ومت اجنازها يف واقع �شيا�شي وت�شريعي اأكرث تعقيدا, وذلك ب�شبب النق�شام اجلغرايف بني 

غزة وال�شفة الغربية نتيجة ملمار�شات الحتلل,  و بني �شمال وجنوب وو�شط ال�شفة ب�شبب احلواجز 

د العملية الدميقراطية لتداول  الإ�شرائيلية , ويف ظل النق�شام ال�شيا�شي بني فتح وحما�ص والذي جمَّ

ال�شلطة يف املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية , وما نتج عنه من جتميد العملية الت�شريعية يف املجتمع الفل�شطيني, 

كل ذلك مع ازدياد الهجمة الإ�شرائيلية ل�شرب الن�شيج الجتماعي والقت�شادي والثقايف الفل�شطيني 

لقتل اأي اأمل لل�شعب الفل�شطيني يف تقرير م�شريه وبناء الدولة امل�شتقلة ذات ال�شيادة, وعا�شمتها 

القد�ص, وبهدف حتويله اإىل جمموعات �شكانية تابعه للهيمنة الإ�شرائيلية.

ال�شيا�شية  الأو�شاع  واملعقدة �شمن  اليومية  ت�شيري حياتهم  منهمكات يف  فل�شطني  ن�شاء  غالبية  اإن 

اأو يقال يف  الف�شاء اخلا�ص للأ�شرة, وهن ل يعني ما يحدث  بالغالب �شمن  والتي تكون  الراهنة, 

اأروقة املوؤ�ش�شات املجتمعية املختلفة, ويظهرن الهتمام فقط عندما مي�ص الأمر امل�شائل ال�شخ�شية 

ال�شيقة . 



 من نتائج هذه الدرا�شة اأن هناك �شرورة ملحة تتطلب الو�شول اإىل قاعدة اأو�شع من املجتمع حتى 

تعي املراأة ما لها وما عليها, واأن تكون واعية لكل النتائج التي من املمكن اأن ترتتب عن كل وثيقة 

توقعها هي اأو من ينوب عنها, ول داعي اأن تنتظر ال�شدام مع القانون حتى تعي لواقعها ومكانتها . 

من الناحية النظرية يجب اإن ي�شاوي القانون بني الأفراد دون متييز على اأ�شا�ص العرق اأو اجلن�ص 

اأوالدين,  و واجب القانون الأول اأن يحمي امل�شت�شعف, وي�شاهم يف حتقيق العدالة والأمن وال�شلم 

والإجرائية  العملية  الناحية  فمن  الت�شريعات,  م�شتوى  على  نظريا  الأمر  يبقى  ولكن  الجتماعي, 

يعك�ص القانون م�شالح قوى اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية, والن�شاء مغيبات كليا من املعادلة . ومن 

الوا�شح اأن قانوين الأحوال ال�شخ�شية الأردين املوؤقت رقم 61 ل�شنة 1976, وقانون حقوق العائلة 

ل�شنة 1954, واملعمول بهما يف ال�شفة الغربية وقطاع غزه يتعاملن مع الن�شاء كقا�شرات وتابعات 

للرجل يف جميع مراحل احلياة, وحتت ذريعة اخل�شو�شية الثقافية واملرجعيات الدينية واملف�شرة 

بالذهنية الذكورية مت اإق�شاء الن�شاء عن مكانتهن وعن حقهن يف امل�شاواة يف جممل القوانني املدنية 

الأخرى لعتماد القوانني على ذات الأ�ش�ص. 

املجتمع  موؤ�ش�شات  على  واخلارجية  الداخلية  وال�شغوطات  الراهن  الت�شريعي  الت�شتت  ظل  يف 

الفل�شطيني الجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية والتي لها تداعياتها على الفرد والأ�شرة, 

يربز ال�شوؤال: كيف توازن احلركة الن�شوية والدميقراطية بني الن�شال من اأجل العدالة الجتماعية 

اأن توؤجل الق�شايا الجتماعية حتى ينتهي  والن�شال من اجل التحرر من ال�شتعمار؟؟ فل يحتمل 

اأو يندثر الحتلل!! اإن هذا التحدي يقع على جميع موؤ�ش�شات املجتمع  النق�شام بني فتح وحما�ص 

فهناك  للم�شيحيني.   واأي�شا  للم�شلمني  الدينية  املوؤ�ش�شات  فيها  مبا  هيئاته  وبكافة  الفل�شطيني 

احتياجات اأ�شا�شيه ل�شمان الأمن الجتماعي يف الف�شاء اخلا�ص على الأقل, والذي ل بد من التعامل 

معه, وامل�شوؤولية ل تقع على احلركة الن�شوية فقط, بل على اجلميع اأن يقف عند م�شوؤولياته,  فالظرف 

امل�شتهدف,  هو  املجتمع  حيث  فريدة  خ�شو�شية  له  الفل�شطيني  الو�شع  لأن   , املزايدات  يحتمل  ل 

فاملطلوب دائما اأخذ احليطة واحلذر واإيجاد ا�شرتاتيجيات وقاية وحماية للفئات امل�شت�شعفة, ولو 

على م�شتوى الإجراءات وال�شيا�شات حتى ت�شنح الفر�شة لتغيري الت�شريعات.

عملوا  ممن  وخارجه  املراأة  مركز  يف  والزملء  الزميلت  جلميع  اخلا�ص  �شكري  اأقدم  وختاما, 

و�شاهموا يف اجناز هذه الدرا�شة يف مراحلها املختلفة.

ه                                                                                              مها اأبو ديَّ

املديرة العامة   
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شكر وتقدير
هذه  اخراج  يف  اأ�شهم  من  لكل  ال�شكر  بجزيل  والجتماعي  القانوين  للإر�شاد  املراأة  مركز  يتقدم 

الدرا�شة حليز النور �شواء من قبل الباحثة الرئي�شية ورئي�شة فريق البحث الأ�شتاذة فاطمة املوؤقت 

املجموعات  يف  �شاهموا  الذين  والرجال  الن�شاء  وكافة  البحث  وم�شاعدات  امليدانيات  والباحثات 

املركزة والذين اثروا الدرا�شة بتجارب حية مكنت من تطوير هذه الدرا�شة بال�شكل الذي خرجت 

به. وكان لإبداء الآراء املنطلقة من التجارب الذاتية حول املوا�شيع املختلفة التي تناولتها الدرا�شة 

عمقا خا�شا يف التحليل الذي قامت عليه الدرا�شة.  

الباحثة الرئي�شية)رئي�شة الفريق( املحامية فاطمة املوؤقت 

م�شت�شارة البحث الربوفي�شورة مارغو اوكوزاوا - راي

اخلبري الح�شائي م�شطفى اخلواجا 

اأ�شماء م�شاعدي البحث 

ا�شم م�شاعدة البحثالرقم

�شمية ال�شفدي1.

فاطمة الطو�ص2.

اأ�شماء الكيلين3.

حنان �شنار4. 

رانيه �شنجلوي5.

ك�شف باأ�شماء الباحثات امليدانيات وم�شاعدي البحث 

ا�شماء من�شقات املواقع

ا�شم املن�شقة املنطقة 

جميلة دودين جنوب ال�شفة الغربية 

عل جولين و�شط ال�شفة الغربية 

�شمية ال�شفدي �شمال ال�شفة الغربية 

رو�شة ب�شري �شمال ال�شفة الغربية 

ابت�شام دلول �شمال غزة 

نعيمة اأبو قيق جنوب وو�شط غزة 
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أسماء الباحثات الميدانيات
الرقم  املنطقة  ا�شم الباحثة 

1 و�شط/ ال�شفة الغربية  اأ�شماء الكيلين 

2 و�شط/ ال�شفة الغربية  ابت�شام اأبوك�شك 

3 و�شط/ ال�شفة الغربية  نور طويل 

4 و�شط / ال�شفة الغربية زينات طويل 

5 و�شط/ ال�شفة الغربية غدير ادري�ص 

6 جنوب/ ال�شفة الغربية  مي�شون اأبوديه 

7 جنوب/ ال�شفة الغربية دعاء زغري 

8 جنوب/ ال�شفة الغربية ان�شراح جرادات

9 جنوب/ ال�شفة الغربية �شروق �شعدي

10 جنوب/ ال�شفة الغربية حنني �شريف

11 جنوب/ ال�شفة الغربية كفاح رجوب 

 .12 جنوب/ ال�شفة الغربية جميلة دودين

.13 �شمال/ ال�شفة الغربية �شمية �شفدي

.14 �شمال/ ال�شفة الغربية رنا هلل حممد نوري

.15 �شمال/ ال�شفة الغربية كوكب حممود �شلبايه 

16 �شمال/ ال�شفة الغربية الهام طارق �شامن

17 �شمال/ ال�شفة الغربية  ناهد وجيه ع�شعو�ص

18 �شمال/ ال�شفة الغربية جينان ا�شعد خم�شر

19 �شمال/ ال�شفة الغربية �شجى احمد ن�شره

20 �شمال/ال�شفة الغربية  نادية نايف ذياب 

21 �شمال/ ال�شفة الغربية فريال حممود بركات

22 �شمال/ ال�شفة الغربية �شمر ف�شل و�شاحي

23 �شمال/ ال�شفة الغربية �شناء جميل ق�شري

24 جنوب وو�شط غزة  داليه وادي 

25 جنوب وو�شط غزة عايده الزين 

26 جنوب وو�شط غزة جناح النواجحة 

27 �شمال غزة اأمل اأبو ديه 

28 �شمال غزة الهام حماد 

29 �شمال غزة فاطمة حجة 

30 �شمال غزة ليندا كردية 
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القسـم األول: 

اإلطـار النظـري ومراجعة األدبيــات

أواًل: مقـدمـــة: 
يحظى القانون باأهمية خا�شة يف اأي جمتمع, فهو من الآليات املهمة التي تنظم علقات اأفراده مع 

, فمن خلل الطلع  ر ثقافة جمتمع ُمعنيَّ بع�شهم البع�ص ومع الدولة, كما يعك�ص القانون مدى حت�شُّ

املجتمع يف  ارتقاء هذا  على مدى  التعرف  لأي جمتمع؛ ميكن  ال�شائدة  والقوانني  الت�شريعات  على 

�شوء توافر معايري العدالة وامل�شاواة والتنمية الإن�شانية و�شيادة القانون فيه, بو�شفها اأهم موؤ�شرات 

التنمية واحلكم اجليد. ويعزز ُرقي املجتمع وتقدمه وجود الت�شريعات والقوانني واللتزام بتطبيقها 

يف تنظيم حياة املواطنني جميعًا دون متييز. )مركز املراأة, 2005(.

اإل اأن القانون غري م�شروط بحماية احلقوق واحلريات وتوفري العدالة املطلقة, فمنذ حلظة اإقراره 

اأو تعديله فهو ميثل نتيجة اأو حم�شلة �شراع م�شالح واإرادات وقوى, ويعرب عن ح�شم هذا ال�شراع 

اأن يتمخ�ص عن ذلك نتيجة  على نحو معني, وهو �شراع ت�شتخدم فيه الو�شائل كافة, ومن املمكن 

تودي باأ�ش�ص العدل وامل�شاواة كما حدث كثريًا )موؤ�ش�شة احلق 1995: 137-139(, وتلفيًا للتع�شف 

املحتمل ب�شبب ذلك, فقد تو�شل املجتمع الإن�شاين اإىل جمموعة من املبادئ العاملية حلقوق الإن�شان 

الفردية, اجلماعية, املدنية, ال�شيا�شية, القت�شادية, الجتماعية والثقافية التي ت�شكل احلد الأدنى 

من احلقوق التي يحميها القانون الدويل, التي اأقرت من املجتمع الدويل, فالقانون هو »جمموعة 

من القواعد, تتم بلورتها من خلل ممار�شات الأفراد, ويتم احلكم عليها من قبل املجتمع فتعطى 

اأو �شلبية«, واجلماعة هي التي حتدد ماهية القانون, وفر�شه يعتمد على قوة هذه  �شفات اإيجابية 

و�شيلة  القانون  ي�شبح  وبذلك  بها,  واملحيطني  قوة  الأقل  الأفراد  من  قوتها  ت�شتمد  التي  اجلماعة 

لت�شريع املفاهيم واملعايري الجتماعية �شمن اإطار قانوين واآلية مهمة تنظم العلقات داخل املجتمع 

�شواء يف احلياة العامة اأو اخلا�شة. )موؤ�ش�شة احلق, 1995( 

وعلى الرغم من ذلك بقيت قوانني الأحوال ال�شخ�شية يف تنظيمها ون�شاأتها بعيدة اإىل حد ما عن هذه 

املبادئ, على اعتبار اأن هذه القوانني ت�شتمد وجودها يف بع�ص الأحيان من قيم وعادات اجتماعية 

اكت�شبت �شبغة دينية عرب ا�شتنادها اإىل تاأويل ن�شو�ص �شرعية لتعزيز هذه العادات والتي ر�شمت 

احلدود امل�شبقة للإطار الذي يجب اأن يحيط مب�شمون امل�شائل املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية, وكثريًا 
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ما ت�شطدم بع�ص اأهم مبادئ حقوق الإن�شان مع هذا الإطار الديني خا�شة فيما يتعلق بق�شايا املراأة 

التي حتكمها قوانني الأحوال ال�شخ�شية من حيث امل�شاواة وعدم التمييز وامل�شاركة وحتى املعرفة 

املرتبطة باآليات عمل هذه القوانني.

ن�شال  من  مهمًا  حيزًا  العربية  البلدان  يف  وخا�شة  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانني  اأخذت  فقد  وعليه, 

باملوؤ�ش�شات  تتمثل  التي  الفل�شطينية  الن�شوية  بالقانون, كما كان للحركة  الن�شوية وتعاملها  احلركة 

الن�شوية على راأ�شها: الحتاد العام للمراأة الفل�شطينية ومركز املراأة للإر�شاد القانوين والجتماعي 

ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  قانوين يف  اإ�شلح  املراأة...الخ, حماولت عديدة لإجراء  �شوؤون  وطاقم 

بناء على الدرا�شات والأبحاث التي جتريها والربامج التي تنفذها. لكن تلك املحاولت بقيت تراوح 

مكانها يف اإطار النخب الن�شوية, وينق�شها التجربة العملية الت�شاركية مع قطاع اأو�شع من الن�شاء, 

و�شنتناول هذه املحاولت لحقًا بالتف�شيل بعد اأن نتطرق اأول اإىل الإ�شلح القانوين واأهميته, يليها 

القانوين,  الإ�شلح  نحو  توجهاته  واأبرز  العاملي  القانوين  الن�شوي  الفكر  ملمح  لأبرز  ا�شتعرا�ص 

ومن ثم ننتقل اإىل توجهات احلركات الن�شوية يف العامل العربي و�شوًل اإىل توجه احلركة الن�شوية 

الفل�شطينية يف الإ�شلح القانوين ب�شكل عام وحماولت اإ�شلح وتعديل قوانني الأحوال ال�شخ�شية 

ال�شارية يف كل من ال�شفة الغربية وقطاع غزة.

ثانيا: مفهــوم وأهميــة اإلصــالح القــانوني..
�ص  هناك العديد من وجهات النظر القانونية حول الأداة الأف�شل لجناز الإ�شلح القانوين الذي يكرِّ

القوانني  كتابة  اأو  �شياغة  اإعادة  بني  ما  اأدواته  ترتاوح  والذي  والن�شاء,  الرجال  بني  امل�شاواة  مبداأ 

املوروثة بهدف التوحيد والتب�شيط والتحديث للقوانني, و بني نقل اأو زراعة القانون, واملق�شود بنقل 

القانون هو: »حتريك معايري قانونية اأو قوانني معينة من دولة ما اإىل اأخرى يف اأثناء عملية الإ�شلح 

القانوين بدًل من التطور الداخلي لهذه املعايري من خلل العمليات التقليدية ل�شنع القرارات«. ويف 

و�شع النقول القانونية المتداد ما بني التبني باجلملة لنظام قانوين كامل ون�شخ قاعدة مفردة ل غري.

 لكن يثار ال�شوؤال لأي مدى ميكن ا�شتخدام القانون لإحداث تغريرّ اجتماعي تقدمي؟

وهل ميكن ا�شتخدام القانون لإحداث تغري اجتماعي تقدمي؟ 

من املهم طرح هذا ال�شوؤال اإن كنا نريد حتديد مقدار الوقت والطاقة واملوارد التي يجب توجيهها 

)رمي  الباحثة  تقول  الن�شاء.  ومتكني  املواطنة  لتعزيز  و�شيلة  القانوين  الإ�شلح  اأجل  من  للن�شال 

بهدي(: »توجد كمية هائلة من الدرا�شات التي تناولت التقا�شي والتغريرّ الجتماعي, لكن النتائج 
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القانوين هو ح�شن  الإ�شلح  اأن  املت�شككون على  يوؤكد  ب�شدة. فمن ناحية  تتباين  لها  التي تو�شلوا 

منهم  العك�ص  على  والقت�شادية.  الجتماعية  ال�شلطة  اأدوات  من  اأداة  جمرد  القانون  واأن  ال�شذج 

الن�شاء قادرات على  اأن ت�شبح  لنفعله قبل  الكثري  اأن هناك  القانون ودوره  ب�شاأن  املتفائلون  يدرك 

القانونية اجلزئية  الإ�شلحات  اأن  يوؤكدون  لكنهم  بالعدالة,  للمطالبة  الق�شائي  النظام  ا�شتخدام 

املراأة  حقوق  تعزيز  على  قادر  الق�شائي  النظام  اأن  وعلى  التقدم,  على  علمات  اعتبارها  ميكن 

كال�شمانات  القانونية  الو�شائل  توفرها  التي  الفر�شة  اغتنام  يجب  املنظور  هذا  من  وتطورها. 

اأن  اأمل  على  املراأة  م�شاواة  لتعزيز  الهادفة  ال�شرتاتيجيات  وتطبيق  وتطوير  للم�شاواة  الد�شتورية 

القانون �شيتخل�ص من عيوبه يف نهاية املطاف«. )رمي بهدي,2007(. 

ت�شيف بهدي: »اأف�شل تبني علقة مزدوجة بالقانون تعرتف باأنه م�شدر قهر وم�شدر حترير يف 

الوقت نف�شه. واأ�شتح�شن النظر للقانون بهذه الطريقة لأنها تعك�ص ت�شورًا للمهم�شني قائم على اأنهم 

العلقة  تبني هذه  اأف�شل  التاأثري يف ظروفهم. كذلك  لي�شوا عاجزين متامًا عن  لكنهم  مقهورون, 

الأمل ملن ل  بع�ص  يوفر  قد  فالقانون  للقانون.  بالعقدة اجلوهرية  لأنها مت�شك  بالقانون  املزدوجة 

يجدون اأي اأمل على الإطلق يف جمالت القت�شاد وال�شيا�شة واملكانة الجتماعية؛ لهذا ميكن اأن 

يوؤدي اجلمع بني ال�شمانات الد�شتورية للم�شاواة ومواثيق حقوق الإن�شان الدولية والتف�شري التقدمي 

للن�شو�ص الدينية من جهة والقوى الجتماعية وال�شيا�شية من جهة اأخرى اإىل حتقيق مكا�شب مهمة 

اأي�شًا  حتمل  لكنها  ال�شيطرة  تعزيز  اإىل  القانونية  املعايري  توؤدي  اأن  وميكن  امل�شاواة,  ين�شدون  ملن 

اإمكانية التغيري واملقاومة )رمي بهدي, 2007(. 

اإذن اأي تغيري اأو اإ�شلح قانوين يراد به اإحداث تغيري يف املجتمع, فاإن ذلك يطرح ت�شاوؤلت اأ�شا�شية 

تخدم ذات الدرا�شة على النحو التايل: 

وما  الإ�شلح هذه؟  عملية  من  الأ�شا�شي  الهدف  ما  الإ�شلح؟  بعملية  يقوم  اأن  يفرت�ص  الذي  من 

دور امل�شرعني و�شانعي القرار؟ وما هي الطريقة املنا�شبة التي �شوف يتبعونها يف عملية الإ�شلح 

القانوين؟ وما اأهمية اإ�شراك الفئات املختلفة من املجتمع يف عملية التغيري مبا يتوافق مع احلاجات 

والأولويات املحلية لهذه الفئات حتى تنجح عملية التغيري اأو الإ�شلح القانوين؟

وكوننا هنا نريد اأن نربط مو�شوع الإ�شلح القانوين بالنوع الجتماعي والعدالة للن�شاء, فمن املهم 

جدًا الرتكيز على �شرورة اأن يتم بالأ�شا�ص حتديد الهدف الأ�شا�شي من الإ�شلح وهو تغيري و�شع 

يف  م�شاركتهن  ت�شمن  بطريقة  الإ�شلحات  من  الن�شاء  وحاجات  اأولويات  وحتديد  الدوين,  املراأة 

حتديد تلك الحتياجات وجوانب الإ�شلح القانوين املطلوب؛ لأنهن الأقدر على حتديد احتياجاتهن 
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الذي  اأ�شفل  اإىل  اأعلى  الإ�شلح من  يتم حتديد حاجاتهن من  لأن  لديهن, وجتنبًا  الظلم  وجوانب 

راأينا تاريخيًا كيف ي�شيطر عليه دائما املنظور وامل�شالح الذكورية فقط. كما من املهم اأي�شًا اأن يكون 

ع اأو من يقوم بعملية الإ�شلحات, وقد اأ�شارت معظم  هنالك وعي وح�شا�شية لق�شايا النوع لدى امل�شرِّ

الأدبيات الن�شوية باأن القوانني والإ�شلحات القانونية يف الغالب غري جمدية يف اإنهاء تبعية الن�شاء؛ 

لأن القوانني الدولية وقوانني حقوق الإن�شان اأ�شل جاءت من منظور ذكوري وغري ح�شا�شة اأو حتى 

.)Charlesworth 2000( .حمايدة للنوع الجتماعي

ثالثا: توجهـات الحركـة النسـوية العالميـة في اإلصـالح القـانوني
فقه  حول  خمتلفة  »مدار�ص«  ثلث  القانون  رات  منظرّ مت  قدرّ الع�شرين  القرن  ثمانينيات  اأوائل  يف 

�شوية الراديكالية, ولحقا يف  �شوية الثقافية, والنرّ �شوية الليربالية, والنرّ �شوي املعا�شر: النرّ القانون النرّ

اأجل  املختلفة من  املدار�ص  اجتمعت جهود هذه  وقد  بعد احلداثة«,  ما  »الن�شوية  الثمانينات  نهاية 

تاأ�شي�ص فقه قانوين ن�شوي معا�شر, يهدف للك�شف عن و�شع املراأة يف النظام القانوين البطريركي 

املدار�ص  هذه  اأن  رغم  و   ،)Minda، West 1987، Charlesworth 2000، Mackinnon 1982  1995(

قدمت مناهَج ن�شوية خمتلفة جوهريا يف حتليل القانون, اإل اأنها ا�شرتكت يف عر�ص خمتلف الطرق 

التي يقوم من خللها القانون بتخليد تراتبية النوع الجتماعي.

اأ. الن�شوية الليربالية:

�شوي الليربايل يف جوهره اإىل الـتاأكيد على احلقوق القانونية للمراأة, من  ي�شتند الفكر القانوين النرّ

خلل التزامه بامل�شاواة ال�شكلية التي ُيرمز اإليها بالتعديل القانوين من اأجل املعاملة املت�شاوية وحركة 

احلقوق املدنية. يطلق على اإحدى جمموعات الن�شويرّة الليربالية »الن�شويات املتناظرات« لقولهن اإن 

�شاء ينبغي اأن يعامل معاملة متماثلة, وينبغي اأن يتاح لهما التناف�ص ب�شروط مت�شاوية  الرجال والنرّ

للرجال  املمنوح  التعامل  تفاوت  ت�شييق  اإىل  الليرباليات  �شويات  النرّ هوؤلء  وت�شعى  العام.  املجال  يف 

�شاء وفق متييزات خمتلفة ت�شتند اإىل النوع الجتماعي املعرتف بها من القانون. وهنرّ يدافعن  والنرّ

بامتيازات  التمتع  من  حترمهنرّ  التي  الإناث  دونيرّة  »افرتا�شات  يتحدى  مت�شاوية  معاملة  مبداأ  عن 

الذكور اأو الفوائد التي يعتربن غري اأهل لها )Minda1995(. وبخلف ذلك, تركز ن�شويات ليرباليات 

اأخريات على اختلفات النوع الجتماعي من اأجل ك�شف هيمنة الذكور وتكوين منوذج قانوين جديد 

اأن التطبيق احلايل لنظرية »املعاملة املت�شاوية« يحول دون  يدعم حقوق املراأة. وذلك على قاعدة 

لأنه  وذلك  للمراأة,  معنى  ذات  حرية  اإىل  التو�شل  ويعوق  القانون  اأمام  املت�شاوية  الفر�ص  ملحقة 



11

يعامل فروقات النوع الجتماعي بطرق حتافظ على تراتبية النوع الجتماعي بني اجلن�شني. وهكذا 

فاإنهنرّ يدافعن عن »الفروقات« كاأ�شا�ص من اأجل منا�شرة املعاملة اخلا�شة, بحجة اأن املراأة ت�شتحق 

مكا�شب خا�شة لختلفها عن الرجل.

ا من الن�شويات املارك�شيات من خلل ق�شايا الف�شل بني  وقد واجه الت�شريع الليربايل انتقادًا قويرّ

متنا�شقة  غري  احلقوق  اأن  اأ�شا�ص  على  نقدهنرّ  وجاء  اخلا�ص,  يف  الدولة  وتدخل  والعام  اخلا�ص 

فيما يتعلق باحلق يف احلماية واخل�شو�شية, واأن تدخل الدولة يف املجال اخلا�ص )الأ�شرة( مثله 

مثل تدخلها يف ال�شوق احلرة من اأجل منع �شوء الت�شرف, وهذا التدخل غري وا�شح وينطوي على 

تناق�شات من �شاأنها اأن تخفي ال�شيا�شات التي حتد اأو متنع هذا التدخل, ومن �شاأنها اأي�شا اأن تفر�ص 

تاأثريا على قرارات النا�ص يف ت�شكيلهم للأ�شرة وتوزيع الأدوار فيها وبالتايل فاإن التدخل اليجابي 

حلماية املراأة يف الأ�شرة عندما ت�شبح مركزًا لل�شطهاد غري وا�شح )Oslen 1985(. ياأتي يف �شياق 

هذا الطرح اأن الدولة تغ�شل يدها من م�شوؤولية اخلا�ص وتنزع ال�شلبيات التي توؤثر على و�شع ال�شعفاء 

الثقافية,  الن�شوية  اآخر من جهة  نقدا  الت�شريع  الليربايل يف  الن�شوي  التوجه  واجه  كما  العامل,  يف 

والتي انتقدت مدخل الليربالية الن�شوية يف عدم قدرته على تاأطري امل�شكلة اخلا�شة بالن�شاء, واأن ما 

تقدمت به من طرح عن امل�شاواة يف القانون ل يقع يف �شلب ق�شايا املراأة, واأنه يجب اإعطاء فر�شة 

ل�شوت املراأة الغائب الذي يعك�ص معاناة الن�شاء وواقعهن, وطالبت الن�شوية الثقافية باإعادة ت�شكيل 

.) West 1985( اخلطاب القانوين التقليدي, واعتربت اأن الإ�شلح التقليدي للقانون ذو نفع حمدود

ب. الن�شوية الثقافية:

املختلف«  »ال�شوت  اأو  الثقافية«  الن�شوية  »ن�شريات  ُيدعى  الذي  الن�شوي  القانوين  الفكر  فرع  اأما 

الختلفات  على  اأكدت  وقد  بالن�شاء,  ُتعترب خا�شة  التي  ال�شفات  تقومي  واإعادة  بتحديد  فريتبط 

اجلوهرية للمراأة عن الرجل واأعطت اأهمية لدور املراأة الأمومي يف املجال اخلا�ص, بالإ�شافة اإىل 

باإجراء  لهن  ي�شمح  الدوين  الن�شاء  و�شع  اأن  ترى  حيث  الن�شاء,  خربة  على  املبنية  املعرفة  اأهمية 

 Charlesworth 2000( ح�شابات اأكرث �شمولية ودقة حول الطبيعة واحلياة الجتماعية من الرجال

West 1987(, على عك�ص الليربالية التي افرت�شت التطابق بينهما لدرجة اإغفالها للفروق املوجودة 

واعتربته جمرد  والولدة,  باحلمل  املتعلق  الفيزيولوجي  بالو�شع  يتعلق  فيما  بني اجلن�شني حتديدًا 

اإعاقة موؤقتة للمراأة.
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القانون  لأن  للن�شاء,  نفع كبري  لي�شت ذات  التقليدية  القانونية  الإ�شلحات  اأن  الثقافية  الن�شوية  وترى 

ُبنية وتركيبة ال�شيطرة الذكورية.  يف نظرها يعطي امتيازا للذكور حول العامل, والقانون هو جزء من 

ويف هذا ال�شياق ت�شيـر Charlesworth اإىل اأن »التنظيم الهرمي للقانون وت�شكيله واأهدافه يف الو�شول 

اإىل حل جمرد للحقوق املتناف�شة يجعل القانون موؤ�ش�شة اأبوية بطريركية قوية, لأن القانون ميثل جزءا 

حمدودا من اخلربة الإن�شانية, وُتربز اللغة والت�شوير البلغي للقانون ذكوريته حيث تت�شنع الدعاء 

بالعقلنية واملو�شوعية والتجرد, وهي �شفات م�شاحبة للرجال تقليديا ومناق�شة للعاطفة وال�شخ�شانية 

.)Charlesworth 2000 :96(.»والتفكري �شمن اإطار الن�ص التي هي ميدان اخت�شا�ص الن�شاء

ومل ت�شلم الن�شوية الثقافية من النقد ومما وجه لها اأنها نظرية جدلية ب�شبب م�شمونها الذي ي�شري 

اإىل اأن الن�شاء »وهنب وب�شكل طبيعي بع�ص ال�شفات«, ومثال ذلك حذرت Carol Smart من اأن تقبرّل 

»�شوت الن�شاء« املميز واملختلف ينزلق ل�شوء احلظ ب�شرعة كبرية جدا نحو »البيولوجيا الجتماعية« 

الأمر الذي يعيد الن�شاء اإىل اخللف يف موقفهن )Smart 1989(, كما انتقدت النظرية الراديكالية 

طرح الن�شوية الثقافية خلربة الن�شاء واعتربتها خربة واحدة للن�شاء يف العامل كونهن ميلكن نف�ص 

اجل�شد, واعتربت اأن احلق الذي يتعامل معه القانون هو احلق الذي يعرفه اأ�شحاب ال�شلطة وهم من 

.)Mackinnon 1989( الذكور, واأن احلقيقة ي�شنعونها مبا يتوافق مع رغباتهم

ج. الن�شوية الراديكالية:

ية الراديكالية. وكثريًا ما يقرن هذا الفرع مبدخل  �شوي فهو الن�شورّ النرّ اأما الفرع الثالث من الفكر 

يف  ال�شهريات  ية  الن�شورّ ن�شريات  من  وهي   )Catharine Mackinnon( عند  الهيمنة  اأو  »ال�شيادة« 

كلية القانون التابعة جلامعة »مي�شغان«. وهي ترى اأن التفاوت يف القانون املرتبط بالنوع الجتماعي 

لي�ص ناجتًا عن التمييز اللعقلين بل هو نتيجة للإخ�شاع الجتماعي املنهجي للمراأة على قاعدة 

اأن تراتبيرّة النوع الجتماعي والتبعية اجلن�شية بني الرجال والن�شاء ُتعدُّ اأمورًا طبيعية ل اعرتا�ص 

عليها, بل »فطرية« يف اأدوار النوع الجتماعي التقليدية. وبالتايل, ت�شعى)Mackinnon( اإىل تطوير 

فكرة اأن »اجلن�شية« قد قام الرجال بت�شكيلها اجتماعيا من اأجل تاأ�شي�ص تراتبيرّة النوع الجتماعي, 

اأجل احلفاظ على هيمنة  اأن الختلفات يف اجلن�ص نتاج ثقافة ي�شيطر عليها الرجل من  باعتبار 

الذكور, وتدافع )Mackinnon( عن ق�شية اأنه اأدى تعريف تفاوت اجلن�شني اجتماعيا على اأنه ا�شتمتاع 

�شائي, على قاعدة اأن الن�شاء اللواتي  باجلن�ص ذاته, اإىل ظهور تفاوت النوع الجتماعي باملظهر الرِّ

اأ�شبح هذا النقد للجن�شية  ي�شتمتعن باجلن�شية الغريية يجدن متعة يف تبعيتهنرّ واإخ�شاعهن. وقد 

.)Minda1995( .الغريية �شائعًا يف ثمانينيات القرن الع�شرين
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تعتقد )Mackinnon( اأن »حمايدة النوع الجتماعي هي بب�شاطة معيار ذكوري, يف حني اأن قاعدة 

احلماية اخلا�شة هي بب�شاطة معيار اأنثوي, ولكن ينبغي األ نخدع اأنف�شنا: اإن الذكورية ت�شكل مرجعية 

للجانبني. »وهي تعترب النوع الجتماعي ق�شية قوة, »بوجه خا�ص ا�شتعلء الذكور واإخ�شاع الإناث«. 

واأن ال�شتقلل اجلن�شي »نتاج اإخ�شاع الن�شاء يف املجتمع«. 

: »لي�ص الهدف من هذا املدخل الن�شقاقي جعل  ويف تعريف مدخل الهيمنة, توؤكد )Mackinnon( اأنرّ

نقد  هو  بل  بالواقع,  تتعلق  قواعد  تكوين  اإىل  يهدف  ل  اإنه  الأ�شياء,  وحتدد  تتبع  القانونية  الفئات 

للواقع. لي�شت مهمته �شياغة معايري جمردة تنتج خمرجات حمددة يف حالت خا�شة. اإن م�شروعها 

اأكرث مادية واأهمية, واأكرث ارتباطًا بالقانون من ال�شيغ, مما جعل من ال�شعب على اخلطاب العام 

 .)Minda1995( ,اأن يقدره حق قدره باعتباره مدخًل ملذهب, اأو يعتربه قاعدة لقانون مطلق

د. ن�شوية ما بعد احلداثة: 

رف�شت نظرية »ن�شوية ما بعد احلداثة« امل�شامني الأ�شا�شية ملا ت�شمنته النظرية الن�شوية الثقافية 

والراديكالية اللتان ميلن اإىل الرتكيز على فهم مفرد لتجربة املراأة, وبدل من ذلك تنطلق ن�شويات 

ما بعد احلداثة اإىل اإظهار الفروق متعددة الثقافة يف جتارب املراأة, وذلك من خلل تفكيك �شفة 

الأحادية و�شخ�شية هوية النوع الجتماعي يف القانون. واعتمدت ن�شوية ما بعد احلداثة نظريًا على 

اأن التطور القت�شادي الراأ�شمايل الذي اأف�شى اإىل متزق الهويات الذاتية للحياة احلديثة, وبالتايل 

تناق�شت مع طرح نظرية ن�شوية واحدة لتحقيق امل�شاواة, كما فعلت الراديكاليات, واأنه من املفرو�ص 

اأن يتم الرتكيز على الواقع الذي تعي�شه الن�شاء وانعدام الثبات والتناق�ص يف الأنظمة القانونية.

.)Smart 1989(

وعليه, ركزت ن�شوية ما بعد احلداثة على �شرورة اإجراء عمل حمدود يف القانون اخلا�ص بالن�شاء 

حتليل  خلل  من  الفردية  الهوية  القانون  فيها  ل  ُي�شكِّ التي  الطريق  ومعرفة  اخلربة  على  يعتمد 

الوقت  )Frug 1992(. يف  ال�شيا�شي.  لل�شراع  باعتباره موقعا  القانوين  واأهمية اخلطاب  الن�شو�ص 

 .)Worth 1995( ذاته انتقدوا وجود حل منفرد لتدخل القوانني يف عدم امل�شاواة بني الرجال والن�شاء

اإل اأن هذه النظرية قوبلت بانتقادات تتعلق باأنها ُت�شدد على مركزية نتاج ال�شرد اللغوي ال�شعيف من 

.)Worth 1995( اأجل الردرّ على اأ�ش�ص وبنية عاملية م�شتمرة يف ا�شطهاد الن�شاء
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رابعا: توجهـات الحركـة النسـوية العربية في اإلصـالح القـانوني:
مرت الإ�شلحات القانونية يف هذه املجتمعات يف مراحل ارتبطت بال�شتغلل ال�شيا�شي والتغريات 

كاأول  1876م  العدلية  الأحكام  جملة  وظهرت   )Ziadeh، 1987( العاملي  الراأ�شمايل  القت�شاد  يف 

العائلة  قانون  اإىل  تتطرق  مل  ولكنها  الأوروبية,  ال�شاكلة  على  الإ�شلمية  القوانني  لتقنني  حماولة 

التقنني والتحديث يف  اأن   )2003 تاكر  )Liebensy 1975(. وناق�شت )جوديت  ال�شخ�شية  والأحوال 

�شلبية متثلت يف  اآثار  بل  ايجابية  نتائج  يعط  العثماين مل  العهد  مثل يف  الإ�شلمية  العائلة  قانون 

 Hussein،( توجه الن�شاء اإىل ال�شراع من اأجل احلقوق ال�شيا�شية والتعليم والتوظيف. واتفق معها 

2006( يف طرحها لإمكانية هدم الدين للبطريركية ودعم امليول البنائية فيه من خلل اإبراز ما هو 

موجود يف ال�شريعة حول متجيد املراأة على ح�شاب الأ�شولية التي تربز ا�شطهاد املراأة. وهم الذين 

ي�شتندون على امل�شاركة الن�شوية بهدف ترتيب املجتمع. وانتقد وائل حلق )Hallaq،1995( التحديث 

يف القوانني اأي�شا كونها بعيدة عن ال�شياق الجتماعي مما جعلها مرفو�شة من قبل املجتمع واأكدت 

)Ziadeh، 1987( على اأن اإدخال املزيد من اأحكام ال�شريعة �شيوؤدي اإىل تغيري القوانني. 

متا�شيًا مع هذا ال�شياق, جند اأن معظم احلركات الن�شوية واملوؤ�ش�شات التي تدافع عن حقوق الن�شاء 

ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  ن�شو�ص  بتعديل  طالبت  العربية  الدول  يف  الإن�شان  حقوق  منظور  من 

الإ�شلمي )توجه ن�شوي ليربايل(, والقليل منها كان لديها اجلراأة لطرح ا�شتبدال قانون الأحوال 

لبنان  يف  الن�شوية  احلركة  توجهات  بع�ص  ذلك  مثال  مدين,  اأ�شرة  بقانون  الإ�شلمي  ال�شخ�شية 

)توجه ن�شوي راديكايل(. 

يف اأغلب اأحكام القوانني ال�شائدة التي ت�شتند يف م�شادرها اإىل الن�شو�ص الدينية, كان العمل اإما 

يف البحث عن تف�شريات واجتهادات دينية تاريخية اأكرث انفتاحًا, حتى تتوافق مع ن�شو�ص القوانني 

املدنية, واإما اإعادة تف�شري الن�شو�ص الدينية وفق الع�شر, واإما فر�ص القوانني املدنية تلبية لنداء 

الواقع وت�شريع د�شتور حقوق الإن�شان, اأي على مبداأ كل الدروب تو�شل اإىل الطاحونة.

عطفًا على ما �شبق, ميكن القول اإن قوانني الأ�شرة »الأحوال ال�شخ�شية« كانت املعقل الأكرث �شلبة 

املعنى  بهذا  الع�شوية,  والعلقات  واجلن�ص  واملمنوع  املقد�ص  مت�ص  فهي  التقليدية,  الت�شريعات  يف 

ينزع  مفارقة,  واأية  العامل,  من  اجلزء  هذا  يف  املقد�ص  ولكن  اأبعاده:  بكل  احلرام  مفهوم  يتلب�شها 

هالة التقدي�ص عن نف�شه نتيجة ح�شوره الثقيل هذا؛ بحيث ُتظهر قراءة التاريخ الجتماعي العربي 

املبا�شرة  غري  اأو  املبا�شرة  البناء  وعملية  ال�شتمرارية  تدعي  وفكرة  موؤ�ش�شة  كل  ن�شبية  الإ�شلمي 

للتغيري والنقطاع يف كل مرة �شعر اأ�شحاب القرار القانوين باأن املنظومة الق�شائية مل تعد قادرة 
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الدين واحلركة  اعتبار رجال  للن�شو�ص, فرغم  الفعلية  ب�شبب جتاوز معطيات احلياة  العمل  على 

الإ�شلمية ال�شيا�شية بتياراتها املختلفة م�شاألة الزواج مقد�شة ل يجوز امل�شا�ص بها, مل تكن الوقائع 

عي حرا�ص الأيديولوجية, ومنذ القرن املا�شي ت�شهد تغيريات يف التكوين  يف يوم من الأيام كما يدرّ

كما يف الإجراءات الق�شائية, ول �شك باأن خطوات مهمة قد متت منذ قانون الأحوال ال�شخ�شية 

العثماين عام 1917 وحتى يف جملة الأحوال ال�شخ�شية يف تون�ص 1956.)اجلمعية املغربية 1993(.

اأغلب الأحوال يلحظ وجود قرارات  لكن من ال�شعب احلديث عن تطور خمطط »عقلين« ففي 

حادة اأو دمياغوجية اأكرث منه عملية تراكم وبناء يف ظل روح انفتاح جمتمعي. فمثل, تبنت املوؤ�ش�شة 

1927, يف  الع�شكرية يف تركيا قانون الأحوال ال�شخ�شية ال�شوي�شري بقرار من ال�شلطات العليا يف 

حني فرملت املوؤ�ش�شة نف�شها يف �شورية واجلزائر اإمكانية اإقرار قانون متقدم للأحوال ال�شخ�شية 

يف عامي 1975 و1984 على التوايل. ورغم اأن م�شر قد با�شرت عملية بناء لق�شاء م�شري م�شتقل 

عن العثمانيني منذ عهد حممد علي, فقد بقي القانون العثماين معمول به بعد نهاية العمل به يف 

ا�شطنبول واأنقرة عام 1927, الأمر الذي جعل وزير العدل امل�شري علي ماهر يقول يف 25 فرباير 

1932: »الق�شاء العايل هو الناحية الوحيدة من الق�شاء امل�شري التي مل مت�شها يد الإ�شلح اإىل 

اأنظمة  الناحية مدة خم�شة قرون بحالة م�شطربة, ونظام غري متنا�شب مع  الآن, وقد بقيت هذه 

الق�شاء يف م�شر, ول مثيل له يف الدول امل�شتنرية«.

 ومع ذلك فقد بقي على ما ن�شاأ عليه اإىل الآن بالرغم من اأن تاريخ اإن�شائه يعود اإىل اأ�شلوب �شيا�شة 

احلكم العثماين القدمي, واإىل النظريات ال�شائعة يف الع�شور الو�شطى, اأكرث مما يرجع اإىل قواعد 

الت�شريع واإىل حاجة الرعية )ماهر,1932(. ومن اجلدير بالذكر اأن اأحكام النكاح قامت يف القرون 

الو�شطى )العربية والغربية( على نظرية �شخ�شية القوانني التي مبقت�شاها يحاكم كل �شخ�ص مدنيًا 

وجنائيًا ح�شب �شريعة معتقده الديني. عند امل�شلمني, كانت �شمن املدار�ص التقليدية اأحادية القا�شي 

والإجراء: فهي حماكم مكونة من قا�ص واحد, ومل يكن ثمة مراتبية يف املحاكم اأو نظام ا�شتئناف, 

وقد كانت التدخلت بعد الأحكام عرب جهاز �شيا�شي الطابع اأكرث منه حقوقي: »ديوان املظامل«.

ال�شعودية  العربية  اململكة  العامل, وحتى يف  اأي مكان من  قائمًا يف  يعد  البدائي مل  ال�شكل  اإن هذا 

لقد  مهمة.  ق�شية  كل  حماكمة  يف  الق�شاة  وتعدد  ال�شتئناف  مبداأ  دخل  حيث  وال�شودان,  واإيران 

األغت م�شر يف 1955 وتون�ص 1956 ب�شكل كامل املحاكم ال�شرعية امل�شتقلة, واأ�شبحت قوانني الأ�شرة 

تطبق  بقيت  ال�شخ�شية  الأحوال  اأن  ولو  موحدة,  وطنية  ملحاكم  تخ�شع  واجلنائي  املدين  والقانون 

قواعد اإ�شلمية معروفة. )مركز املراأة, 2004(.
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اأما يف اجلزائر, فاإن حماكم الأحوال ال�شخ�شية تعمل بو�شفها حماكم بدائية, ويتوىل حالت الطعن 

ق�شاة يف املحاكم املدنية العادية, اأما يف ق�شايا الزواج, فقد بقيت املحاكم الفرن�شية تعمل يف نطاق 

قراءة ليربالية للمدار�ص الفقهية ال�شنية حيث جند تناوبات بني احلنفية وال�شافعية واملالكية مبا 

ين�شجم والأقرب اإىل روح الع�شر, الأمر الذي بقي �شاري املفعول اإىل عام 1984, اإذ ا�شتفادت الن�شاء 

اجلزائري  الأ�شرة  قانون  ومع  املو�شوع.  هذا  يف  القانوين  الفراغ  من  الفرتة  تلك  يف  اجلزائريات 

عادت املراأة اإىل »بيت الطاعة« وعادت �شيحة »طالق بالثلثة« تقرر م�شري املراأة والأ�شرة )مناع

.) majdah.com

وقد خل�شت الندوة العربية حول )قوانني الأ�شرة يف الدول العربية: الواقع- اأ�شكال التعبئة والدرو�ص 

امل�شتخل�شة( والتي عقدت بالدار البي�شاء يف 11، 12 و 13 حزيران 2004, اأننا يف البلد العربية 

اأمام ثلثة مناذج هي ح�شيلة جتارب جمتمعية  ويف جمال قوانني الأحوال ال�شخ�شية بالتحديد, 

متنوعة: 

النموذج الأول: جمتمعات عربية ت�شبو فيها احلركات الإجتماعية اإىل تقنني املمار�شات يف جمال 

الأحوال ال�شخ�شية واخلروج من حالت الفو�شى احلالية التي ت�شع العرف و�شلطة الق�شاة التقليديني 

ون م�شتمد من ال�شريعة مبا يف لها وما عليها مثل حالة)البحرين(.  فوق كل �شيء, نحو قانون مدَّ

النموذج الثاين: جمتمعات عربية اأخرى تطمح احلركات الإجتماعية لإدخال بع�ص اجلرعات من 

امل�شاواة, ولي�ص امل�شاواة التامة يف منط توزيع احلقوق والواجبات بني الرجل واملراأة مثل )الأردن, 

�شوريا, م�شر, ال�شودان(. 

فيها  �شارت  حديثا(  واملغرب  عقود,  عدة  منذ  تون�ص  )مثل  عربية  جمتمعات  الثالث:  النموذج 

احلركات الجتماعية املتقدمة, �شواء الن�شوية اأو احلقوقية, تنظر باجتاه اأفق اأبعد من جتاوز الدورة 

اإمكانياتها,  كل  ا�شتنفذت  وكاأنها  القريب  يف  �شتبدو  اأو  تبدو  التي  احلالية  الجتهادية  الإ�شلحية 

وذلك ق�شد النتقال نحو القوانني املدنية املح�شة يف جمال الأحوال ال�شخ�شية اأ�شوة بتلك املعمول 

بها جمالت احلياة الأخرى.



17

خامسا: توجهـات الحركـة النسـوية الفلسـطينية في اإلصـالح القـانوني:
اإن عملية الإ�شلح القانوين يف فل�شطني مل تختلف عن الدول العربية, وقد بداأت احلركات الن�شوية 

»الأطر الن�شوية« واملراكز احلقوقية مراجعة القوانني ذات العلقة بحقوق املراأة قبل ن�شوء ال�شلطة 

الوطنية الفل�شطينية حيث عقد موؤمتر »املراأة,العدالة, القانون« مببادرة من موؤ�ش�شة احلق ومب�شاركة 

من الأطر الن�شوية كافة عام 1989, وبعد انتخاب اأول جمل�ص ت�شريعي فل�شطيني عام 1996 والذي 

اأنع�ص العملية الت�شريعية يف املناطق اخلا�شعة لإدارة ال�شلطة الفل�شطينية )ال�شفة الغربية با�شتثناء 

القد�ص وقطاع غزة(. ا�شتهدفت عملية الإ�شلح ب�شكل اأ�شا�شي توحيد الأنظمة القانونية املتداخلة 

والإدارات  والقواعد  املتعاقبة,  الحتللت  نتيجة  والفل�شطينيات  الفل�شطينيون  لها  يخ�شع  التي 

املفرو�شة على فل�شطني, فت�شمنت قوانني واأوامر نفذت يف فل�شطني خلل احلكم العثماين والنتداب 

الربيطاين واحلكم الأردين يف ال�شفة الغربية والإدارة امل�شرية يف قطاع غزة, ومت كذلك اإ�شافة 

الأوامر الع�شكرية الإ�شرائيلية والتي مت فر�شها عقب احتلل اإ�شرائيل لل�شفة الغربية وقطاع غزة 

يف العام 1967 )ويل�شمان, 1995(. 

الأحوال  قانون  تطبيق  يتم  الغربية  ال�شفة  ففي  متاما,  م�شابه  فالو�شع  الأ�شرة  لقانون  وبالن�شبة 

ال�شخ�شية الأردين املوؤقت )1976(. اأما يف قطاع غزة فيتم تطبيق قانون حقوق الأ�شرة )1954(، 

اإل اأن القانونني متاأثران بالقانون العثماين, وميكن اإرجاعهما ب�شهوله اإىل القانون العثماين حلقوق 

الأ�شرة لعام 1919. ويعهد اإىل املحاكم ال�شرعية الإ�شلمية م�شوؤولية تطبيق هذه القوانني ومعاجلة 

ق�شايا اأحوال الأ�شرة للم�شلمني. باملقابل يتم يف القد�ص تطبيق نظام قانوين مزدوج: قانون الأحوال 

الإقرار/ عدم  موقف  اإىل  ذلك  ويعزى  الإ�شرائيلي.  الأ�شرة  اأحوال  وقانون  الأردين  ال�شخ�شية 

العرتاف باملحاكم ال�شرعية قبيل ال�شم غري القانوين للقد�ص ال�شرقية من قبل اإ�شرائيل.

اأما بالن�شبة للم�شيحيني, فقد ُعهد اإىل كنائ�ص خمتلفة مب�شوؤولية الت�شريع وتطوير اأنظمة املحاكم 

اخلا�شة بها للتعامل مع ق�شايا اأحوال الأ�شرة.

قد تعزى اأهمية هذه املرحلة للحركات الن�شوية والجتماعية التي تدافع عن ق�شايا حقوق الإن�شان 

ب�شكل عام والن�شاء ب�شكل خا�ص, لعتبارهن/م اأن هذه املرحلة هي مبثابة مرحلة انتقالية, فعلى 

»اإن  الفل�شطينية(:  املراأة  وم�شتقبل  )القانون  كتاب  اأ�شمى خ�شر, يف  ذكرت  كما  تعبريهن/م  حد 

ا معا, فاإما اأن تلعب الن�شاء دورهن يف اإر�شاء املجتمع املدين والدميقراطي  ناقو�ص العمل واخلطر دقرّ

مرحلة  فاملرحلة  تتكرر,  ل  قد  ثمينة  فر�شة  تخ�شر  اأن  واإما  حقوقهن,  عن  ويدافعن  وت�شريعاته 

انتقالية حا�شمة, فيها تتبلور الجتاهات, وتاأخذ الت�شريعات ملحمها الأ�شا�شية, وحتيي املجموعات 
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الدولة  ول�شلطات  واجلماعات  للأفراد  قانونية  مراكز  تتحدد  وفيها  وتعززها,  وروؤيتها  م�شاحلها 

وموؤ�ش�شات املجتمع املختلفة« )خ�شر, 1998(.

نلحظ هنا اأن توجه احلركة الن�شوية الفل�شطينية هو توجه يدور يف فلك التوجه الن�شوي الليربايل 

الذي يوؤمن ب�شرورة تعديل القوانني من الداخل مبا يحقق بع�ص ق�شايا امل�شاواة حتى ولو يف اإطار 

قانون جائر من اأ�شله �شد الن�شاء كقانون الأحوال ال�شخ�شية بعيدا عن قلب هذا القانون ون�شفه من 

اأ�شا�شه وا�شتبداله بقانون مدين يحقق امل�شاواة بني الن�شاء والرجال. 

كثريًا ما يتم اعرتا�ص وتعطيل النداءات التي تطلقها املنظمات الأهلية وجمموعات حقوق املراأة يف 

اأرجاء العامل العربي املطالبة بتبني قوانني جديدة و/اأو تعديلت على قوانني اأحوال الأ�شرة القائمة 

اأنها  على  اجلهود  هذه  اإىل  ُوينظر  الإ�شلمية,  ال�شريعة  مبادئ  على  القانون  اعتماد  اأ�شا�ص  على 

اعتداء على الإ�شلم, ويتم اإ�شكاتها يف معظم احلالت من قبل العنا�شر التقليدية داخل املجتمع. 

حيث يقوم اجلدل على اأن لهذه القوانني »طبيعة مقد�شة«, وبالتايل ل يجوز تغيريها. ومن هنا ل 

بد من التفريق بني الفقه وال�شريعة, فالفقه ي�شمل التف�شري والفهم الب�شري للإ�شلم, اأما ال�شريعة 

لتغيري قوانني  املدين  املجتمع  بها منظمات  تقوم  التي  ال�شغط  اإن جهود  الإلهي«.  »القانوين  فتمثل 

اأحوال الأ�شرة موجهة لتحدي التف�شريات يف عامل الفقه ول ت�شتهدف اجلوانب الأ�شا�شية والرئي�شة 

لل�شريعة )�شنيوره:2000(. 

وحيث اأن الت�شريعات العربية حول قوانني الأحوال ال�شخ�شية تعتمد على الفقه الإ�شلمي للعلماء 

األف عام, فاإنه من املنطقي واملربر متاما الدعوة اإىل تغيري قوانني  اأكرث من  امل�شلمني قبل حوايل 

اأحوال الأ�شرة يف العامل العربي عامة ويف املجتمع الفل�شطيني خا�شة. اإن ذلك اأمر حتمي يف �شياق 

التطورات احلديثة التي طراأت على حياة ال�شعوب العربية منذ ذلك احلني, �شواء اأكانت تغيريات 

�شيا�شية اأو اقت�شادية اأو اجتماعية اأو ثقافية. فان�شمام املراأة اإىل القوى العاملة ودخولها م�شمار 

العمل, وم�شاهمتها يف الن�شال الفل�شطيني اأدى كذلك اإىل حدوث تغيريات �شمن هيكلية العلقات 

داخل الأ�شرة واملجتمع ب�شكل عام. ونظرًا لهذه التغريات, اأ�شبح من الوا�شح �شرورة تغيري القوانني 

والت�شريعات لتلبي الحتياجات اجلديدة للمجتمع ب�شكل عام وللن�شاء ب�شكل خا�ص. 

لقد اأدت اجلهود التي قامت بها جمموعات داخل املجتمع املدين الفل�شطيني ملعاجلة ق�شايا التمييز 

العنا�شر  اإىل ا�شتفزاز بع�ص  ال�شائدة  النوع الإجتماعي يف قوانني الأحوال ال�شخ�شية  اأ�شا�ص  على 

اأو اجلهات املحافظة يف املنطقة, التي با�شرت يف حملة معلومات مغلوطة, وت�شهري باملوؤيدين ملبداأ 

امل�شاواة بني اجلن�شني وت�شجيع الن�شاء على البقاء بعيدًا عن هذه الق�شية. 
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غريه  عك�ص  وعلى  الإ�شلم.  على  وهجوم  غربية«  »موؤامرة  اأنها  على  املبادرة  اإىل  النظر  مت  وقد 

ال�شيا�شية  الدينية  املجموعات  بع�ص  نظر  يف  يعد  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  فاإن  الت�شريعات,  من 

واملنظمات الدينية حم�شنا �شد التغيري, نظرا »لطبيعته املقد�شة« واعتماده على ال�شريعة وتعاليم 

وتوحيد  لتبني  الفل�شطيني  املجتمع  داخل  الدعوات  فيه  بلغت  التي  الوقت  ويف  امل�شلمني.  العلماء 

القوانني والت�شريعات الفل�شطينية ذروتها يتم التعامل مع عملية تغيري وتوحيد قانون اأحوال الأ�شرة 

بحذر وحتفظ, وبطريقة ل تتحدى الرموز التقليدية يف املجتمع. 

ومن املعروف تاريخيا اأن »قوانني الأحوال ال�شخ�شية كانت اجلانب الوحيد من ال�شريعة الذي جنح 

واأ�شكال  درجات  اأمام  و�شمدت  ال�شتعمار,  فرتة  خلل  الأوروبية  بالقوانني  ا�شتبداله  مقاومة  يف 

خمتلفة من علمانية الدولة وموؤ�ش�شاتها يف العديد من الدول الإ�شلمية منذ ا�شتقللها«. ومن هنا 

اأ�شبح  القوانني  هذه  الإ�شلمية«, وحتدي  »الهوية  رمز  للبع�ص مبثابة  القوانني  هذه  اأ�شبحت  فقد 

مبثابة اإهانة للإ�شلم وتعاليمه. وبالرغم من ذلك, يتفق معظم الفل�شطينيني ب�شكل عام على اأن 

نحو  اجلهود  توجيه  وب�شرورة  جدية,  نظر  اإعادة  اإىل  حتتاج  القائمة  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانني 

املبادرة اإىل اإيجاد مناظرات فاعلة ونقا�شات داخل املجتمع الفل�شطيني وبني امل�شرعني لتبني قانون 

اأحوال �شخ�شية/ اأو قانون اأحوال الأ�شرة الفل�شطيني. اإل اأن العديد من الأ�شئلة ال�شعبة تبقى بل 

الن�شوية  احلركة  اإىل  بالإ�شافة  الأهلية  واملنظمات  ال�شيا�شية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  قبل  من  اإجابة 

الفل�شطينية. وميكن تلخي�ص هذه الأ�شئلة يف الق�شايا التالية: 

ما نوع التغيري املطلوب؟ هل نتحدث عن امل�شاواة الكاملة بني اجلن�شني والتي يتم عك�شها يف قانون 

اأحوال الأ�شرة اجلديد, اأم عن م�شاواة جزئية؟ 

ما هي مرجعيتنا, الأدوات الدولية حلقوق الإن�شان اأم ال�شريعة, اأم هي مزيج من الثنني؟ عندما 

نتحدث عن ال�شريعة, فاإن الق�شية مل حتل بعد. هل نقرتح تبني قانون للأحوال ال�شخ�شية بناء على 

ة الأربعة, اأم نقرتح تف�شريات جديدة متقدمة للإ�شلم؟  مذهب واحد اأم اأكرث من املذاهب ال�شنيَّ

من �شيعهد اإليه م�شوؤولية القيام بالتغيري؟ هل هم �شناع القرار وامل�شرعون فقط, العلماء وال�شيوخ 

املجتمع  قطاعات  كافة  اأم  وامل�شرعني,  القرار  �شناع  مع  بالتعاون  ال�شرعية  املحاكم  يف  امل�شلمون 

الفل�شطيني بالتعاون مع الهيئة الت�شريعية, والتي يوكل اإليها مهمة �شن الت�شريعات؟ )�شنيوره 2000( 
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اأ. الربملان ال�شوري الفل�شطيني:

)جتربة احلركة الن�شوية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة لتغيري قانون الأحوال ال�شخ�شية(: 

املجتمع  يف  وقانونية  �شيا�شية  تطورات   1998 والعام   1996 عام  بني  ما  الواقعة  املرحلة  �شهدت 

الفل�شطيني, وذلك عقب توقيع اتفاقيات اأو�شلو بني منظمة التحرير الفل�شطينية واإ�شرائيل بو�شفها 

دولة حمتلة للأرا�شي الفل�شطينية, وما تلها من تاأ�شي�ص لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية, ونتج عن 

ذلك انتخاب اأول جمل�ص ت�شريعي فل�شطيني يف كانون ثاين 1996, وقد دفعت هذه التطورات احلركة 

الن�شوية الفل�شطينية اإىل تطوير طرق وا�شرتاتيجيات جديدة ملعاجلة مظاهر عدم امل�شاواة القائمة 

يف املجتمع الفل�شطيني, و�شرورة حتقيق حقوق الإن�شان للمراأة من خلل تبني قوانني وت�شريعات 

اأن عملية بناء جمتمع  قائمة على امل�شاواة, وعدم التمييز واحرتام حقوق الإن�شان. وقد بات جليًا 

ذلك  اإن  كافة.  املجتمع  لقطاعات  والإيجابية  الفعالة  وامل�شاهمة  امل�شاركة  تتطلب  فل�شطيني جديد 

للت�شريعات القائمة على  اأن يت�شمن الن�شاء الفل�شطينيات وذلك للم�شاهمة يف و�شع الأ�ش�ص  ل بد 

احرتام حقوق الإن�شان, ومبداأ العدالة وامل�شاواة تعبريًا عن اهتمامات وتطلعات ال�شعب الفل�شطيني 

يف احلرية وال�شتقلل. 

من اأهم الن�شاطات واملبادرات التي اأطلقتها احلركة الن�شوية الفل�شطينية ومببادرة من مركز املراأة 

للإر�شاد القانوين والجتماعي حملة »الربملان ال�شوري الفل�شطيني: املراأة والت�شريع« والتي نفذت 

يف الفرتة الواقعة ما بني 1997-1999 يف جميع اأرجاء ال�شفة الغربية وقطاع غزة, ومتثل مبطالبة 

الجتماعي  النوع  منظور  من  ال�شارية  القوانني  باإ�شلح  الإن�شان  حقوق  ومراكز  الن�شوية  احلركة 

بهدف ال�شغط من اأجل الإ�شلح القانوين وتوحيد قوانني الأحوال ال�شخ�شية يف املناطق اخلا�شعة 

ل�شيطرة ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية. وقد هدف امل�شروع اإىل ا�شتك�شاف, ون�شر ومناق�شة الأحوال 

القانونية والجتماعية للمراأة الفل�شطينية. كما هدف اإىل تطوير مهارات الفل�شطينيني يف ال�شغط 

من اأجل ت�شريعات قائمة على امل�شاواة, وعدم التمييز واحرتام حقوق الإن�شان. وتفعيل الوعي العام 

من خلل حملة اإعلمية ملعاجلة التعديلت املقرتحة على القوانني والتي تت�شمن عنا�شر التمييز 

على اأ�شا�ص النوع الإجتماعي وخ�شو�شا قوانني الأحوال ال�شخ�شية يف كل من ال�شفة وقطاع غزة. 

واجتماعية  �شيا�شية  جمموعات  من  متعددة  فعل  ردود  الن�شوية  للحركة  املبادرة  هذه  اأثارت  وقد 

خمتلفة, والتي اأدت اإىل نقا�ص مكثف حول قوانني الأحوال ال�شخ�شية يف اجلو العام اإىل احلد الذي 

بقيت  التي  امل�شائل  هذه  حول  الفل�شطيني  التاريخ  يف  الرئي�ص  الجتماعي  النقا�ص  باأنه  فيه  اعترب 

مبناأى عن النقا�ص الجتماعي ردحا من الزمن. وباملقارنة مع الدول العربية والإ�شلمية الأخرى, مل 
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يكن النقا�ص حول قانون الأ�شرة فريدًا يف جميع هذه الدول, النقا�ص كان على اأ�شا�ص الكفاح من اأجل 

ال�شلطة والهيمنة. لقد ركز النقا�ص املغربي, وامل�شري, والإيراين واليمني يف الت�شعينيات على مكانة 

الإ�شلم, ال�شريعة والدين يف حياة النا�ص ويف حتديد من ي�شتطيع الدعاء بحق الجتهاد. واأ�شاروا 

اأي�شا اإىل الأفكار الوطنية والثقافية الأ�شلية واإىل الطرق التي فيها تعبريات متنوعة من التقليدية 

والتحديث وميكن اأن تتناف�ص. وجميع هذه العنا�شر �شوف توجد اأي�شا يف فل�شطني )�شحادة 2005 (.

بالإ�شلح  العلقة  ذات  الق�شايا  وطرحت  النقا�ص  متعددة  وباأ�شاليب  الن�شوية  احلركة  عر�شت 

فبع�ص  الأ�شاليب,  اإيقاع هذه  يتم �شبط  اأن  دون  ال�شخ�شية  الأحوال  بقوانني  يتعلق  فيما  القانوين 

خربات  على  اعتمد  والبع�ص  الدولية,  والإعلنات  املواثيق  من  انطلقن  الن�شويات  الن�شيطات 

البع�ص منهن  2005(, يف حني كان  الن�شوية )�شحادة  الكتابات  واأخريات اعتمدن على  �شخ�شية, 

النتفا�شة  خلل  ن�شيطات  كن  اأغلبهن  اأن  عن  ناهيك  وال�شريعة.  والفقه  القانون,  يف  متمر�ص 

كان مبثابة من�شة غري عادية  الربملان  باأن  اعتربت غالبيتهن  كما  الوطنية.  كع�شوات يف احلركة 

وتقرير  ال�شتقلل  الوطنية يف  للطموحات  الأو�شع  الإطار  النوع الجتماعي �شمن  لنقا�ص علقات 

امل�شري. واعتربت احلملة »الربملان« من اأجل اإ�شلح القوانني وخا�شة قوانني الأحوال ال�شخ�شية 

اأول نقا�ص اجتماعي رئي�شي يف تاريخ فل�شطني, والذي �شارك فيه العديد من املجموعات الجتماعية 

وال�شيا�شية حيث امتد هذا النقا�ص ولأول مرة اإىل و�شائل الإعلم فقد ا�شتخدم املمثلون ال�شيا�شيون 

واملل�شقات  واجلرائد  والراديو  الفل�شطيني  التلفزيون  حمطات  متناق�شة  واهتمامات  خلفيات  من 

لتو�شيف معاجلة �شيا�شية للنوع الجتماعي.

الق�شايا وذلك يف  الغربية وقطاع غزة يف بع�ص  ال�شفة  الن�شوية يف  ت�شابهت مطالب احلركة  وقد 

رفع �شن الزواج اإىل 18 �شنة لكل اجلن�شيني, اإلغاء الولية, الأموال امل�شرتكة بني الزوجني, وتباينت 

مطالب احلركة الن�شوية يف ال�شفة الغربية عنها يف قطاع غزة يف بع�ص املحاور, وات�شمت مطالب 

الزوجات,  تعدد  مبنع  املطالبة  حيث  من  راديكالية  اأكرث  جاءت  باأنها  ال�شفة  يف  الن�شوية  احلركة 

التطليق الق�شائي, اأي اأن يتم الطلق من خلل املحكمة, رفع �شن احل�شانة اإىل 18 �شنة, بالإ�شافة 

اإىل امل�شاواة يف املرياث ما بني الذكر والأنثى. 

تقيد  التي  التعديلت  الديني مع بع�ص  الإطار  الن�شوية يف غزة فقد بقيت يف  اأما مطالب احلركة 

التمييز �شد املراأة لكنها ل متنعه, ومبا ل يت�شادم والتيار الديني, ومن اأهم مطالب الربملان يف قطاع 

غزة: قوانني املرياث والتعليمات اخلا�شة به يجب اأن تعاد �شياغتها وتفر�ص حلماية الن�شاء و�شمان 

يجب  حيث  الزوجات  تعدد  تنظيم  وال�شرع؛  القانون  ح�شب  املرياث  من  ن�شيبهن  تلقي  يف  حقهن 
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اخذ اإذن املحكمة قبل الزواج؛ ال�شماح للرجل بالزواج من زوجة ثانية لأ�شباب جدية مثل امل�شاكل 

ال�شحية, ويجب عليه اإعلم الزوجة الأوىل ولها حق طلب الطلق من املحكمة على هذا الأ�شا�ص؛ 

الطلق من قبل اأحد الزوجني يجب اأن يكون فقط عن طريق املحكمة؛ ب�شبب احتمال التهديد, تخلي 

الأم عن حقوق احل�شانة يجب األ تقبل, قرارات احل�شانة يجب اأن تطبق على الأطفال حتى �شن 

18, اإذا تزوجت املطلقة مرة اأخرى, فيجب على املحكمة اأن تقرر اأي الوالدين مينح احل�شانة ح�شب 

الأف�شل للأطفال )ن�شوان 1998(.

وقد اأدت مبادرة »الربملان ال�شوري الفل�شطيني: املراأة والت�شريع« وما حمله من مطالب اإىل مناق�شات 

حمتدمة و�شاخنة داخل املجتمع الفل�شطيني, خا�شة مع احلملة امل�شادة التي �شنتها العنا�شر التقليدية 

والدينية ال�شيا�شية داخل املجتمع الفل�شطيني. واتهم البع�ص الربملان ال�شوري بكونه »مبادرة فوقية 

لعليرّة النا�ص, ومت النتقا�ص من اجلهود التي متت من اأجل اإ�شراك املجتمع يف النقا�شات واملناظرات 

اأنه مل ي�شتطع الو�شول اإىل املجتمع الفل�شطيني بهدف زيادة الوعي بالق�شايا  واتهم الربملان على 

التي مت طرحها )�شنيورة 2000(. ولتقييم هذه التجربة, وهي جتربة مبتكرة يف املنطقة ككل, مت 

ا�شتقاء العديد من الدرو�ص املهمة جلهود ال�شغط واملبادرات اإىل حملت م�شتقبلية, مثل احلملة 

الوطنية من اأجل قانون اأ�شرة فل�شطيني, كانت الدرو�ص امل�شتفادة من الربملان ال�شوري الفل�شطيني 

القاعدة التي اعتمد عليها العمل يف امل�شتقبل.وخرجت احلركة الن�شوية بعدة درو�ص لل�شتفادة منها 

داخل العمل ومن اأهمها �شرورة توحيد اجلهود بني منظمات املجتمع املدين والعنا�شر التقدمية يف 

املجتمع للحد من هذه الختلفات ولإيجاد احلد الأدنى من ا�شرتاتيجيات العمل بينها, وذلك ببناء 

حتالفات و�شبكات مع الأطراف كافة لإيجاد مربرات قانونية وا�شحة ومقنعة من خلل اإجراء بحوث 

م�شتفي�شة ودرا�شة امل�شادر القانونية, من اأجل ال�شغط والتاأثري لإ�شلح قانون اأحوال الأ�شرة وهذا 

بالتاأكيد اأو�شع من نطاق عمل وقدرة موؤ�ش�شة وحدها, ول بد من بناء حتالفات و�شبكات مع الأطراف 

املعنية كافة. 

ب. التجربة الن�شوية بعد الربملان ال�شوري:

)وثيقة اإطار لأهم املحاور التي مت�س حقوق املراأة الفل�شطينية يف قوانني الأحوال ال�شخ�شية(:

يف مطلع عام 1999 بداأت املراكز الن�شوية مببادرة من مركز املراأة للإر�شاد القانوين والجتماعي يف 

توحيد جهودها ل�شياغة م�شودة لقانون الأ�شرة, ومت ت�شكيل جلان حت�شريية وجلان قانونية للمتابعة 

وبالفعل  العلمانية,  ال�شيا�شية  والأحزاب  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  ت�شم  وطنية  حملة  اأجل  من 

اندلع  ومع  احلملة,  اإطلق  يف  للعمل  امل�شرتكة  القوا�شم  لإيجاد  الجتماعات  من  العديد  عقد  مت 
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املجتمع  الإ�شرائيلية وما خلفته من قتل ودمار يف  للممار�شات  ونتيجة   2000 الأق�شى يف  انتفا�شة 

الفل�شطيني, ولوجود قناعة اأن هناك اأولوية للو�شع ال�شيا�شي, اأ�شبحت املوا�شلة يف الجتاه بنف�ص 

اللجنة حول  اإىل وجود خلف داخل  بالإ�شافة  �شبه م�شتحيل,  اأمرا  النتفا�شة  �شبق  الذي  الزخم 

ق�شيتي »املرياث وتعدد الزوجات«, عمل ذلك على اأن يتم تاأجيل عمل اللجنة التح�شريية. وخلل 

الدرا�شات والأبحاث بعيدا  الأ�شرة حم�شورا على  العمل على قانون  2000 كان  �شنوات النتفا�شة 

عن القاعدة اجلماهريية كما اأن اأولويات املجل�ص الت�شريعي دفعت املراكز الن�شوية ملواكبة م�شاريع 

املدنية.  الأحوال  الجتماعية,  التاأمينات  الطفل,  العقوبات,  قانون  املجل�ص كم�شروع  اأمام  القوانني 

 .)WCLAC،2005,وثائق غري ر�شمية(

واأخريًا وخلل العام 2004 مت طرح مبادرة من مركز املراأة للإر�شاد القانوين والجتماعي لو�شع 

اإطار لبع�ص املحاور التمييزية �شد املراأة يف قوانني الأحوال ال�شخ�شية, وطرح بدائل تقوم  وثيقة 

2005( ذات  على امل�شاواة وتنطلق من املرجعيات الدولية واملحلية )القانون الأ�شا�شي الفل�شطيني 

ال�شلة بحيث ت�شكل هذه الوثيقة قا�شمًا م�شرتكًا يجتمع حوله اجلميع ونقطة انطلق يف حملة وطنية 

لتبني هذه الوثيقة. )اأبو غو�ص ودرعاوي 2004(.

وكانت القرتاحات على النحو التايل: �شن الزواج: »ي�شرتط اأن يكون �شن املتقدم للزواج 18 �شنة 

�شم�شية, واأن يكون املتعاقدان متمتعني بالأهلية املدنية لإبرام التعاقد«.

الإ�شهاد على الزواج: »امل�شاواة يف الإ�شهاد على عقد الزواج اأ�شوة بباقي العقود ي�شرتط ل�شحة عقد 

الزواج اأ�شهاد �شاهدين من اأهل الثقة )رجل وامراأة, رجلني, امراأتني(«. 

الولية: »للزوج والزوجة اللذين بلغا �شن الر�شد اأن يتوليا زواجهما باأنف�شهما واأن يوكل به من �شاءا«.

تعدد الزوجات: تقدمت الوثيقة باقرتاحني الأول: »تعدد الزوجات اأو الأزواج, ويعترب التعدد جرمية 

يعاقب عليها قانون العقوبات الفل�شطيني« على املحكمة املخت�شة وقبل اإجراء اأي عقد زواج اأن تعلم 

الزوجة اأن من حقها اأن ت�شرتط عدم الزواج عليها يف العقد. 

ويف حال تعذر منع التعدد �شيتم تقدمي القرتاح التايل: 

ل يجوز الزواج باأكرث من امراأة اإل مبوافقة املحكمة وبعلم جميع الأطراف, وتقرتن موافقة املحكمة 

مبا لها من �شلطة تقديرية وقناعة بعدم امل�شا�ص مب�شلحة الزوجة وعدم الإ�شرار باأي من الأطراف. 

بكافة  احتفاظها  مع  زوجها  من  الطلق  لها  يجيز  بالأوىل  اإ�شرارًا  اأخرى  بامراأة  الزواج  ويعترب 

حقوقها املالية.
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ترتتب عقوبات جزائية وفقا لقانون العقوبات الفل�شطيني على خمالفة املواد ال�شابقة«.

الطلق: ينتهي عقد الزواج ال�شحيح اإما بالوفاة واإما بالتطليق: 

- ل يقوم التطليق اإل بقرار من املحكمة املخت�شة, وبعد حماولة هذه املحكمة الإ�شلح بني الزوجني.

لإنهاء عقد  القانوين  املركز  امل�شاواة يف  بالرتا�شي  الزوجني )يق�شد  اإما برتا�شي  التطليق  يتم   -

الزواج(, اأو بناء على طلب اأحدهما ب�شبب ما ح�شل له من �شرر. 

- وتق�شي املحكمة ملن ت�شرر من الزوجني يف احلالة ال�شابقة بتعوي�ص عن ال�شرر الناجم عن الطلق.

احلقوق املالية: »تكون الذمة املالية لكل من الزوجني م�شتقلة عن الآخر, اإل اأن لكل من الزوجني 

احلق يف كافة الأموال التي حت�شلت اأثناء الزواج بالت�شاوي ما مل يثبت العك�ص وفقا للقواعد العامة 

يف الإثبات«. 

اأن يعود للمحكمة املخت�شة حتديد مقدار النفقة الواجبة وكذلك حتديد التعوي�ص املايل النا�شئ عن 

�شرر الطلق«.

احل�شانة: »نف�ص احلقوق وامل�شوؤوليات للزوجني بو�شفهما اأبوين, بغ�ص النظر عن حالتهما الزوجية 

يف الأمور املتعلقة باأطفالهما, ويف جميع الأحوال يكون مل�شلحة الأطفال العتبار الأول«. واأن تكون 

احل�شانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية م�شتمرة بينهما, ويف حالة النف�شال باملوت, تنقل 

احل�شانة ملن بقي حيا من الأبوين, واإذا انف�شمت الزوجية وكل الزوجني على قيد احلياة عهدت 

احل�شانة اإىل الأم ما مل يت�شرر املح�شون من ذلك. 

 تتخذ املحكمة املخت�شة قرارها ب�شاأن احل�شانة بعد ال�شتماع لتقرير مر�شد حماية الطفولة )وفقا 

للظروف  تبعا  الف�شلى  وم�شلحته  املح�شون  للطفل  الجتماعية  احلالة  بخ�شو�ص  الطفل(  لقانون 

والحتياجات اخلا�شة للطفل.

تفر�ص املحكمة املخت�شة رقابة دورية على �شري احل�شانة من خلل تقرير دوري كل �شنة �شادر عن 

مر�شد احلماية.

اإذا ثبت بتقرير ر�شمي �شادر عن مر�شد  اإل  متتد فرتة احل�شانة حتى بلوغ املح�شون �شن الر�شد 

احلماية اأن هذا ال�شتمرار يتعار�ص مع م�شلحة الطفل املح�شون الف�شلى.

يحق للمح�شون الذي اأمت اخلام�شة ع�شرة �شنة, اأن يختار من يح�شنه من اأبيه اأو اأمه. ويف حالة عدم 

وجودهما, ميكنه اختيار اأحد اأقاربه ممن لهم حق احل�شانة ح�شب القانون.
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سـادسًا: الدراسـات السـابقة واإلصالح القانوني لقوانين األحوال الشـخصية:
امتازت الأدبيات التي تناولت قانون الأحوال ال�شخ�شية بالو�شفية, اأي اأنها �شردت القوانني ال�شارية 

كان  ما  فمنها  غزة(,  وقطاع  الغربية  )ال�شفة  الفل�شطينية  الوطنية  ل�شلطة  اخلا�شعة  املناطق  يف 

جتميع لأوراق عمل مقدمة يف حلقات درا�شية ل�شرد القوانني ال�شارية ومن �شمنها قانون الأحوال 

ال�شخ�شية )مركز املراأة 1997(, وهنالك بع�ص الدرا�شات عر�شت اأهم الق�شايا التمييزية يف قانون 

الأحوال ال�شخ�شية كما وردت يف القوانني ال�شارية, ومت حتليل ن�شو�ص املواد القانونية من منظور 

حقوقي دون معاجلة هذه الن�شو�ص بتقدمي اقرتاحات ملعاجلة الن�شو�ص القانونية التميزية )مفتاح 

2003(, وبع�ص الأدبيات ومن بينها درا�شة اأعدها مركز املراأة للإر�شاد القانوين والجتماعي عام 

واملعاهدات  املواثيق  من  منطلقة  التميزية  القانونية  الن�شو�ص  ملعاجلة  اقرتاحات  1999اأ�شافت 

اأن قامت  الدولية, وهذه املطالب هي ذات مطالب احلركة الن�شوية ح�شب الربملان ال�شوري, بعد 

با�شتعرا�ص القوانني ال�شارية, ودرا�شة اأخرى اأجراها املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان )�شل�شلة 

35( بهدف تو�شيح بع�ص اأ�شكال التمييز �شد املراأة يف قانون الأحوال ال�شخ�شية املطبق يف قطاع 

اأ�شكال التمييز �شد املراأة,  والك�شف عن مواطن عدم  غزة ومقارنته باتفاقية الق�شاء على جميع 

امل�شاواة بني الرجل واملراأة كما جاءت يف قانون الأحوال ال�شخ�شية,  كما حاولت هذه الدرا�شة و�شع 

بع�ص احللول مل�شاكل تواجهها املراأة الفل�شطينية ب�شبب التمييز بينها وبني الرجل يف قانون الأحوال 

ال�شخ�شية مع مراعاة اأن تكون هذه احللول متوافقة ومتفقة مع املعايري الدولية حلقوق املراأة.

اأن  القانون  ت�شتطيع بحكم  املراأة ما زالت ل  اأن  الدرا�شة  اإليها  التي و�شلت  النتائج  اأهم  وكان من 

حت�شن اأولدها اإذا فقدوا والدهم,  ول ت�شتطيع اأن تديل ب�شهادتها منفردة اأمام املحكمة ال�شرعية,  

ول تزال يف العلقات العائلية وفى عقد الزواج وبحكم القانون معقودًا عليه ولي�ص طرفًا متعاقدًا 

اأي اأنها لزالت ل تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة. واأو�شت الدرا�شة با�شتحداث دوائر اإجراء خا�شة 

باملحاكم ال�شرعية, يناط بها تنفيذ الأحكام ال�شادرة عن هذه املحاكم, ت�شهيل وتي�شريا على املراأة 

يف  التاأخري  حتتمل  ل  التي  النفقات  اأحكام  خا�شة  لها,  به  املحكوم  احلق  على  ح�شولها  �شبيل  يف 

تنفيذها حيث تكون يف اأم�ص احلاجة لهذه النفقة ال�شهرية. 

وجاءت درا�شة )لني ويل�شمان ( بهدف درا�شة كيفية تطبيق القوانني ال�شارية لدى املحاكم ال�شرعية, 

 ،1994-1989 اأربع حماكم يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة للأعوام  واعتمدت على حتليل �شجلت 

ومقارنة الو�شائل التي مت التعامل بها يف قوانني الأحوال ال�شخ�شية الإ�شلمية يف بلد اأخرى من 

القانون  ال�شريعة الكل�شيكية يف جمال  اأنظمة  اأن الدرا�شة عر�شت  اإىل  الوطن العربي, بالإ�شافة 

ومقارنة الت�شريع املقنن واملطبق يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة. 
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وهنالك درا�شة لنه�شة �شحادة عن املحاكم ال�شرعية يف قطاع غزة ملعرفة اأو�شاع املحاكم ال�شرعية من 

منظور علم الأجنا�ص الب�شرية بتو�شيحها للمحتويات ب�شكل تف�شيلي لهذه املحاكم, عملياتها, تقاليدها, 

والثقافة والرتبية املوؤ�ش�شية وحتليلها للأدوار التي يلعبها الأ�شخا�ص)الكتبة, احلاجب, الأر�شيف, غرفة 

انتظار ال�شيدات, قاعة املحكمة, النوع الجتماعي يف املهنة القانونية, خلفية الق�شاة, العلقات الداخلية 

يف املحاكم ال�شرعية( يف املحكمة من خلل البيانات التي جمعتها من ممثلي املحكمة واملعلومات التي 

ح�شلت عليها من الأر�شيف, اأظهرت هذه الدرا�شة اأن خمتلف العاملني والفاعلني يوؤثرون على الق�شايا 

الق�شايا,  لهذه  النهائية  والأحكام  وال�شرتاتيجيات  القرارات  ال�شرعية من خلل  املحاكم  املختلفة يف 

واأكدت يف درا�شتها اأن التق�شيم الطبقي اأو الرتاتبي داخل املحاكم ال�شرعية يف النظام الق�شائي الإداري 

والدعاوي املقدمة من قبل الرجال والن�شاء تاأثري القوى هي التي توؤثر على التفاعل فيما بينهم, وعلى 

اأن كل الأطراف ميتلكون الإمكانية للتغيري يف املحكمة ومن خلل التاأثري فاإنهم يوؤثرون على الأطراف 

الأخرى, اأي اأن الكاتبة تتحدث عن الو�شاطة اأو التوظيف للم�شالح ال�شخ�شية.

متيزت درا�شة �شحادة اأي�شا بتعريفها لقانون الأحوال ال�شخ�شية حيث عرفته على اأنه القانون الذي 

ينظم علقات النوع الجتماعي, مبا اأنه ي�شكل الإطار القانوين الذي ينقل الرثوة والن�شب من جيل 

اإىل جيل, ويحدد اجلوانب الأخلقية والجتماعية للزواج ويعالج تقريبا جميع النتائج الجتماعية 

ومع  الن�شاء,  وبا�شتمرار على حياة  مبا�شر  ب�شكل  يوؤثر  الأ�شرة  قانون  فان  وهكذا  للطلق,  واملالية 

موؤ�ش�شة  العلقات �شمن  ينظم  والذي  الدين  م�شتوحى من  قانون  الأ�شرة من  قانون  الوقت حتول 

الأ�شرة اإىل جمموعة من الرتتيبات املوؤ�ش�شاتية املعقدة والتي ولدت معاجلات تدخلت فيها الدولة 

واملوؤ�ش�شة الدينية و الأحزاب ال�شيا�شية واملجتمع املدين واأي�شا احلركة الن�شوية.

اقت�شرت الدرا�شات ال�شابقة على حتليل الواقع القانوين للمراأة الفل�شطينية من خلل حتليل الن�شو�ص 

القانونية اأو حتليل كيفية تطبيق القوانني داخل املحاكم والتعرف على املمار�شات التي توؤثر على اإن�شاف 

حقوقهن  وتلبية  الن�شاء  �شد  التمييز  لرفع  ال�شارية  القوانني  لتعديل  اقرتاحات  تقدمي  بغر�ص  الن�شاء 

بال�شتناد على املرجعيات القانونية املحلية )كالقانون الأ�شا�شي, ووثيقة اإعلن املبادئ(, وعلى املرجعيات 

الدولية كاتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة وعلى الإعلن العاملي حلقوق الإن�شان, ومل 

تتوجه هذه الدرا�شات اإىل الن�شاء لفح�ص مطالبهن من القانون مبا اأنهن الفئة امل�شتفيدة والتي �شتطبق 

وتطبق عليها القوانني التمييزية التي تنتق�ص من حقوقها وحتط من كرامتها, ذلك ملحاولة التكامل مع 

الأ�شباب املوجبة للتعديلت التي ت�شتند اإىل املرجعيات القانونية املحلية والدولية مبا من �شانها اأن تقنع 

امل�شرع الفل�شطيني ب�شرورة ال�شتماع اإىل نب�ص مطالب الن�شاء يف املدن والقرى واملخيمات الفل�شطينية 

وكيف ينظرن وينتظرن من هذا امل�شرع رفع الظلم والتمييز عنهن, وهذا ما متتاز به هذه الدرا�شة كما 

ذكرت �شابقا.
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القسـم الثاني:

منهجيــة البـــحث

أوال: أهــداف ومبــررات البحـث 
تتعر�ص هذه الدرا�شة ملواقف ومطالب الن�شاء الفل�شطينيات يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة من بع�ص 

للن�شاء  القانونية  الأهلية  ق�شايا  مثل  ال�شخ�شية,  الأحوال  قانون  يتناولها  التي  التمييزية  الق�شايا 

عقد  على  املرتتبة  املالية  واحلقوق  الطلق,  الزوجات,  تعدد  احل�شانة,  الولية(  الزواج,  )�شن 

ال�شارية  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانني  باأحكام  الن�شاء  معرفة  مدى  تبني  اأنها  اإىل  بالإ�شافة  الزواج, 

يف هذه املناطق من الق�شايا ال�شابقة, ويتعر�ص البحث لبع�ص جتارب الن�شاء مع هذه الأحكام من 

خلل اإجراء املقابلت املعمقة واملجموعات البوؤرية, اإ�شافة اإىل النتائج التي مت التو�شل اإليها عرب 

م�شح ا�شتبياين �شامل, وبهذا فاإن البحث يعتمد على اأ�شلوب البحث الكمي والكيفي. 

يهدف هذا البحث اإىل: 

به، والتعرف على جتاربهن  القانون، ومدى معرفتهن  الن�شاء ومطالبهن من  راأي  اأول: ر�شد 

البوؤرية  املجموعات  الن�شاء من خلل  ومفاهيم وجتارب  روؤى  تتبع  وذلك من خلل  اخلا�شة، 

واملقابلت املعمقة. 

ثانيا: التعرف على مطالب الن�شاء من قانون الأحوال ال�شخ�شية، ومت التعرف الأويل على هذه 

املطالب من املجموعات البوؤرية واملقابلت املعمقة، ومن خلل امل�شح ال�شتبياين. 

تفهمها  كما  الظاهرة  يدر�ص  لأنه  فينمولوجي)ظاهراتي(,  بحث  هو  البحث  هذا  فان  هنا  من 

وتعرب عنها امل�شاركات يف البحث, ويقوم ب�شياغة حتليله على هذا الأ�شا�ص. والعتماد على املنهج 

الظاهراتي يعني الرتكيز على الطريقة التي تعاي�شت فيها امل�شاركات يف البحث مع الواقع, وكيفية 

)Bogdan &Taylor(, وهو بحث يتميز بالتزامه بوجهة نظر امل�شاركات يف البحث,  تخيله وتف�شريه 

ومن هذا املنطلق �شترتكز اأ�شئلة هذه الدرا�شة على ثلثة حماور رئي�شة هي: 

 ما مدى معرفة الن�شاء باأحكام قانون الأحوال ال�شخ�شية؟ 

ما هي جتارب الن�شاء املتعلقة بقانون الأحوال ال�شخ�شية؟ 

ما هي مطالب الن�شاء من قانون الأحوال ال�شخ�شية؟ 
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تاأتي اأهمية البحث لوجود نق�ص بنيوي يف الأبحاث التي تعك�ص مطالب وجتارب الن�شاء من وجهة 

نظرهن, على الرغم من توافر درا�شات تبني مطالب احلركة الن�شوية من قانون الأحوال ال�شخ�شية 

من منظور حقوقي وبناء على التجربة واملعرفة مبعاناة الن�شاء, حتاول تقدمي مربرات لتغيري وتعديل 

وكذلك  الفل�شطينية,  الوطنية  لل�شلطة  اخلا�شعة  املناطق  يف  ال�شارية  ال�شخ�شية  الأحوال  قوانني 

هنالك �شبه غياب للدرا�شات التي تفح�ص مدى معرفة الن�شاء بقانون الأحوال ال�شخ�شية, علما باأن 

املوؤ�ش�شات املهتمة بحقوق املراأة تنظم برامج توعية للن�شاء بحقوقهن وبالقوانني ال�شارية لتمكينهن 

من ا�شتخدام القوانني واملدافعة عن حقوقهن منذ فرتة طويلة, وبالتايل فاإن من اأهداف الدرا�شة 

اإ�شماع �شوت الن�شاء ومطالبهن ل�شانع القرار القرار الفل�شطيني وهو ب�شدد �شن قانون الأحوال 

ال�شخ�شية يف ال�شفة والقطاع.

ثانيا: منهـجيــة البحــث: 
اعتمدت هذه الدرا�شة على املنهج الن�شوي الذي يهدف اإىل اإعادة اإنتاج املعرفة, والذي ي�شاهم يف 

النظريات  لبناء  املختلفة  املوا�شيع  حول  اآرائهن  واإبداء  بتجاربهن  للم�شاركة  حيزا  الن�شاء  اإعطاء 

والقت�شادية  الجتماعية  الظواهر  لفهم  جديدين  وعمقًا  بعدًا  واإعطائها  الكل�شيكية  الجتماعية 

وحتليلها من منظور ن�شوي, مع الإدراك لأهمية درا�شة التجارب املختلفة, وذلك لرفع اأ�شوات الن�شاء 

ولتح�شني حياتهن من خلل نقد النظام الأبوي ال�شائد, ورف�ص النتائج املرتتبة عليه, وذلك باإيجاد 

معارف بديلة من خلل �شماع اأ�شوات واأراء خمتلفة. 

واإمنا  الأخرى,  الجتماعية  الأبحاث  اأدوات  عن  اأدواته  تختلف  ل  الن�شوي  البحث  اأن  اإىل  واأ�شري 

يختلف بطريقة ا�شتخدام اأدوات الدرا�شة مبا يوؤثر على العلقة ما بني الباحثة وامل�شاركة يف البحث 

)املبحوثة( وعلى دور امل�شاركة يف البحث يف بناء وت�شميم البحث, وهذا ما حاولنا تنفيذه خلل 

هذا البحث كما �شاأو�شح ذلك اأثناء عر�ص الأدوات التي مت ا�شتخدامها يف هذه الدرا�شة للإجابة 

على اأ�شئلة الدرا�شة. 

اعتمد البحث منهجية بحثية نوعية وكمية متعددة, وعليه فاإن اأدوات هذه الدرا�شة هي: املجموعات 

البوؤرية واملقابلت املعمقة وال�شتبيان. 

البحث  التح�شريية وتطوير منهجية  ابتداءًا من املرحلة  الدرا�شة يف تنفيذها بعدة مراحل  ومرت 

اإىل املرحلة التنفيذية )تطبيقية( لأدوات البحث التي مت اختيارها, واملق�شمة اإىل عدة خطوات كما 

�شيتم تو�شيحها لحقا. 
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املرحلة االأوىل: املرحلة التح�شريية وتطوير منهجية البحث

بعد اأن مت التفاق على مو�شوع البحث وب�شكل جماعي من طاقم واإدارة مركز املراأة للإر�شاد القانوين 

والجتماعي, مت ت�شميم الإطار العام للدرا�شة من قبل امل�شوؤولة عن البحث ومت و�شع اأ�شئلة الدرا�شة 

وحتديد اأدواتها, وبعد ذلك مت مناق�شة املقرتح مع طاقم وحدة الأبحاث وم�شت�شارته ومن ثم ُطرحت 

الأ�شئلة على طاقم املركز, وخلل هذا الجتماع مت تكوين فريق بحثي من �شت من العاملت يف 

املركز للم�شاركة يف التدريب على كيفية اإعداد الأبحاث الن�شوية وامل�شاهمة يف اإعداد هذه الدرا�شة. 

وتبيان   ,)Margo Okazawa-Rey( الأبحاث  وحدة  م�شت�شارة  قبل  من  البحث  فريق  تدريب  ومت 

التفرقة بينه وبني الأبحاث الخرى واأخلقيات البحث الن�شوي. ويف هذه املرحلة �شاهم فريق البحث 

مبناق�شة اأ�شئلة الدرا�شة واأدواتها ومت التفاق على مربرات الدرا�شة. 

املرحلة الثانية: املرحلة التنفيذية: )ني�شان- كانون االأول 2006(

احلوارات يف املجموعات البوؤرية: 

اخلطوة االأوىل: التح�شريية.

 مت تدريب فريق البحث على كيفية اإعداد املجموعات البوؤرية بواقع 19 �شاعة تدريبية, ومت عقد 4 

اأ�شئلة الدرا�شة واأدواتها مع فريق البحث وجرى التفاق مع فريق البحث على  اجتماعات ملناق�شة 

عدد وكيفية توزيع املجموعات البوؤرية. 

اخلطوة الثانية: جمع املعلومات.

 مت اختيار 25 جمموعة بوؤرية, ت�شكلت املجموعات من 11-20 م�شاركة موزعة كالتايل: 

موزعة  خمتلفة,  جمالت  عدة  من  حكومية  موؤ�ش�شات  يف  عاملت  ن�شاء  مع  بوؤرية  جمموعات   4

جغرافيًا ما بني ال�شفة الغربية )نابل�ص, رام اهلل, اخلليل( وقطاع غزة. 

يف  النا�شطة  املوؤ�ش�شات  اختيار  ومت  الأهلية  املوؤ�ش�شات  لدى  عاملت  ن�شاء  مع  بوؤرية  جمموعات   5

جمال حقوق املراأة, موزعة ما بني ال�شفة الغربية )نابل�ص, رام اهلل, اخلليل والقد�ص( وقطاع غزة. 

العمل, عاملت, من املخيمات والقرى يف  ن�شاء ربات بيوت, عاطلت عن  بوؤرية مع  16 جمموعة 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة. 
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هدفت احلوارات اإىل فح�ص مدى معرفتهن بقانون الأحوال ال�شخ�شية ومطالبهن من هذا القانون, 

بالإ�شافة اإىل اأن نتائج هذه احلوارات كانت مر�شد يف و�شع حماور املقابلت املعمقة ل�شمان واأهمية 

م�شاركة الن�شاء يف ت�شميم البحث.

ولتحقيق هذه الأهداف مت تزويد فريق البحث امليداين مبجموعة من الأ�شئلة لإدارة احلوار واإيجاد 

الباحثات  تزويد  ومت  املجموعات,  يف  )امل�شاركات(  واملبحوث  الباحث  بني  ما  التبادلية  العلقة 

مبلخ�ص عن كيفية معاجلة القانون لق�شايا الأحوال ال�شخ�شية املختلفة, وقائمة باأ�شماء املوؤ�ش�شات 

التي تقدم اخلدمات للن�شاء يف كل منطقة لتحويل احلالت التي من املمكن اإن يتم التعرف عليها 

داخل املجموعات البوؤرية وبحاجة اإىل التدخل وامل�شاعدة.

نظمت هذه احلوارات باحثتان اإحداهما كانت تي�شر النقا�ص وتدير احلوارات, والأخرى كان دورها 

توثيق املجريات �شمن علقة تبادلية بني الباحثتني ل�شمان فاعلية امل�شاركة واإثارة النقا�ص بطرق 

ري النقا�ص بناء على الأ�شئلة التي مت ت�شميمها, وموثقة احلوار  خمتلفة, فاملي�شرة كانت تدير وت�شِّ

تقوم بكتابة احلوار وت�شجيل اللقاء بعد اخذ الإذن من املجموعة, وتو�شيح اأهمية الت�شجيل لأهمية 

اللقاء واأهمية دور امل�شاركات فيه, ولأن الت�شجيل يوثق ما جرى خلل النقا�ص والظروف والعوامل 

املوؤثرة عليه التي قد تطراأ داخل املجموعات واإبراز م�شاعر امل�شاركات. 

للمتابعة  الغربية  ال�شفة  يف  املتواجد  البحث  فريق  مع  اجتماعات  اأربعة  عقدت  الفرتة  هذه  خلل 

املهنية والإدارية. اأما يف قطاع غزة فاإن املتابعة كانت عرب الهاتف. 

اخلطوة الثالثة: حتليل وترميز التوثيق املكتوب وامل�شجل

تفريغ  كيفية  على  البحث  فريق  تدريب  مت  وتوثيقها,  البوؤرية  املجموعات  تنفيذ  من  النتهاء  بعد 

لتفريغ  البحث  12 �شاعة تدريبية, وبعد ذلك مت توزيع املهام على فريق  بواقع  البوؤرية  املجموعات 

املجموعات البوؤرية خلل �شهر, حيث مت تق�شيم التفريغ اإىل خم�ص بنود وهي: حتديد ا�شم املجموعة, 

الق�شايا, ماذا تعرف الن�شاء عن هذه القانون, مدى تلبية القانون احتياجات الن�شاء )هل القانون 

من�شف اأم ل؟( ومطالبهن من القانون, واملوا�شيع التي مت طرحها داخل كل جمموعة, وبعدها مت 

كيفية  الفريق على  تدريب  ثم مت  ومن  اإىل حماور  وتق�شيمه  البحث  رئي�شة  قبل  التفريغ من  اإعادة 

التحليل على ما مت تفريغه بواقع 24 �شاعة, موزعة على اأربعة اأيام متتالية. 

ومن اجلدير ذكره باأن م�شاهمة فريق البحث يف التحليل والتفريغ, كانت فر�شة لتعرف املجموعة 
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)فريق البحث( على اآرائهن ومواقفهن وم�شاعرهن من بع�ص الق�شايا القانونية والجتماعية وهذه 

النقا�شات �شاعدتني على التعمق يف التحليل.

املقابلت املعمقة: )�شباط -2007 اآذار 2008(

ال�شخ�شية,  الن�شاء مع قانون الأحوال  للتعرف على جتارب  هدفت املقابلت املعمقة ب�شكل رئي�ص 

ومدى معرفتهن به وما هي مطالبهن من القانون. 

اخلطوة االأوىل: التح�شريية 

قبل البدء بتنفيذ هذه اخلطوة مت و�شع حماور املقابلت املعمقة بناء على نتائج املجموعات البوؤرية 

كما ذكرت �شابقا, ومت مناق�شة هذه املحاور ب�شكل مكثف مع م�شت�شارة الوحدة وطاقم وحدة الأبحاث.

يف  البحث  فريق  تفرغ  لعدم  اخلطوة  هذه  لتنفيذ  الول  الفريق  عن  خمتلف  بحث  فريق  بناء  مت 

واملهتمات يف  املراأة  10 عاملت يف جمال حقوق  الفريق اجلديد من  وت�شكل  البوؤرية,  املجموعات 

التعلم والتعرف على البحث الن�شوي وكيفية اإعداده. 

مت تدريب الفريق على البحث الن�شوي وتبيان التفرقة بينه وبني الأبحاث الأخرى واأخلقيات البحث 

الن�شوي بواقع 6 �شاعات تدريبية. 

مت تدريب الفريق على كيفية اإجراء املقابلت املعمقة, والعلقة ما بني الباحثة وامل�شاركة يف البحث 

بواقع 12 �شاعة تدريبية, وجرى حتديد عدد املقابلت املعمقة ومعايري اختيار الن�شاء امل�شاركات يف 

البحث وفقا ملا يلي: 

ي�شرتط اأن تكون امل�شاركة يف البحث �شبق اأن توجهت اإىل املحاكم ال�شرعية, اأو تعر�شت لإ�شكالية يف 

حياتها نتيجة ممار�شات)تطبيقات( القانون. 

مت ح�شر الق�شايا التمييزية التي تواجهها الن�شاء, ذات العلقة بقانون الأحوال ال�شخ�شية, وتوزيع 

املقابلت بناء على هذه الق�شايا مع مراعاة التوزيع اجلغرايف يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة ما بني 

مدينة وقرية وخميم وعاملت وربات بيوت.

مت حتديد كيفية الو�شول اإىل الن�شاء امل�شاركات وكانت من خلل املنطقة واملوؤ�ش�شات واملحاكم. 
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اخلطوة الثانية: جمع املعلومات 

مت تنفيذ 65 مقابلة معمقة: يف ال�شفة الغربية 50 مقابلة ويف قطاع غزة 15 مقابلة, مت حتديدها بناء 

على املعايري املذكورة �شابقا. 

من الأهمية مبكان الإ�شارة اإىل اأن دور فريق البحث امليداين واملكون من 13 باحثة مل يقت�شر على 

الو�شول و التن�شيق مع امل�شاركات للبحث واإجراء املقابلة وتوثيقها واإمنا امتد دورهن اإىل م�شاعدة 

الن�شاء بتوجيههن اإىل املراكز ذات الخت�شا�ص اإذا تطلب الأمر, ورفع الق�شايا العامة اإىل املراكز 

ذات الخت�شا�ص ملعاجلة الق�شايا التي تواجهه الن�شاء ب�شكل عام على وجه ال�شرعة, علما باأن هذه 

املقابلت ات�شمت باحلفاظ على ال�شرية واخل�شو�شية, ومل يتم اإجراء اأي مقابلة قبل بناء الثقة ما 

بني الباحثة وامل�شاركة يف البحث حيث كانت تقوم الباحثة باإجراء زيارة اأولية لبناء الثقة والتن�شيق 

على وقت اإجراء املقابلة, علما باأن هنالك بع�ص املقابلت اأخذت عدة لقاءات للنتهاء من توثيق 

جتربة ومعاناة الن�شاء من بع�ص اأحكام واإجراءات قانون الأحوال ال�شخ�شية. 

اخلطوة الثالثة: تفريغ وحتليل املقابلت 

املقابلت  وت�شنيف  ترميز  على  البحث  فريق  تدريب  املعلومات, مت  النتهاء من مرحلة جمع  بعد 

بواقع 12 �شاعة تدريبية, وبعد ذلك مت العمل �شمن فريق البحث على الرتميز, ومت توزيع املقابلت 

وفق املناطق على الباحثات لرتميز املقابلت وت�شنيفها لإنهاء مرحلة الرتميز والتي ا�شتغرقت وقتًا 

وجهدًا من فريق البحث, خا�شة لعتمادنا على توجه بناء النظرية واملعرفة من الن�شاء اأنف�شهن, 

وذلك با�شتنباط املحاور من ن�ص املقابلة, ولي�ص القت�شار على اأ�شئلة البحث, وقد اعتمد الت�شنيف 

على املحاور التالية: كلمات ذات دللة, تعبريات, تعبريات جمازية, م�شاعر. 

البيانات,  حتليل  كيفية  على  البحث  فريق  تدريب  مت  والت�شنيف  الرتميز  عملية  من  النتهاء  بعد 

برزت يف مرحلة  التي  املحاور  بناء على  الفر�شيات  وبناء  التحليل  الفريق يف عملية  با�شر  وبعدها 

ت�شنيف املقابلت. 

اال�شتبيان: )ني�شان متوز 2008(

هدف ال�شتبيان التعرف على مطالب الن�شاء من قانون الأحوال ال�شخ�شية وقيا�ص مدى معرفتهن 

بقانون الأحوال ال�شخ�شية, ولتحقيق هذا الهدف انق�شم تنفيذ ال�شتبيان اإىل عدة خطوات: 
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اخلطوة االأوىل: املرحلة التح�شريية 

مناق�شة  مت  البوؤرية,  واملجموعات  املعمقة  املقابلت  نتائج  على  بناء  ا�شتمارة  ت�شميم  مت  اأن  بعد 

حوارات  يف  �شارك  الذي  البحث  فريق  مع  اجتماع  وعقد  الأبحاث,  وحدة  طاقم  مع  ال�شتمارة 

البوؤرية واملقابلت املعمقة, بهدف نقا�شها وتطويرها. وبعد ذلك مت التفاق مع خبري  املجموعات 

اإح�شائي لتحكيم ال�شتمارة وجتريبها. 

مت اختيار فريق بحث ميداين مكون من 6 من�شقات من ال�شفة الغربية وقطاع غزة, وكانت املن�شقات 

من الباحثات اللواتي اأجرين املقابلت املعمقة, و 28 باحثة ميدانية 7 منهن من قطاع غزة معظمهن 

من نا�شطات تلقني تدريب داخل املركز. 

مت تنظيم ور�شة عمل تدريبية لفريق البحث امليداين عرب الفيديو كنفرن�ص لتدريب الباحاثات يف 

وذلك من  تف�شيلي,  ب�شكل  ال�شتمارة  و�شرح  ونقا�ص  لتو�شيح  تدريبية,  �شاعات   6 ملدة  قطاع غزة 

على  اأي�شا  تدريبهن  ومت  ال�شتمارة,  اأ�شئلة  امليدانيات حول  للباحثات  امل�شرتك  الفهم  �شمان  اأجل 

اأخلقيات البحث الن�شوي. 

مت اإخ�شاع ال�شتمارة للفح�ص والتجريب حيث مت تعبئة 8 ا�شتمارات يف مناطق خمتلفة ومت تفريغها 

واإدخال املعلومات للتاأكد من جودة البيانات. 

اخلطوة الثانية: جمع املعلومات 

انق�شمت هذه اخلطوة اإىل ق�شمني ل�شمان جودة البيانات التي �شيتم جمعها من امليدان: 

أوال: تحديد آلية اإلشراف والمتابعة لفريق البحث كما يلي: 

 مت اإعداد مناذج خا�شة بعملية ا�شتيفاء ال�شتمارات, بهدف �شبط حركتها واآليات ا�شتلمها, وذلك 

بني كل من الباحثة واملن�شقة, ومن ثم رئي�شة فريق البحث للطلع عليها, واإبداء الراأي يف حالة 

وجود اأي نواق�ص اأو ملحظات. 

 متت املتابعة امليدانية عن طريق الهاتف والجتماعات, من قبل كل من املن�شقة ورئي�شة فريق البحث 

مع الباحثات امليدانيات من اأجل التوا�شل يف العمل, وجرى تدوين كافة امللحظات عرب تقرير يومي 

حول الإ�شكاليات التي يواجهها فريق البحث, مع التعليق والتعميم لأي ملحظة ت�شتحق ذلك.

متت عملية مراجعة ال�شتمارات املنجزة من قبل املن�شق, والتاأكد من تعبئة الإجابات على كل الأ�شئلة 
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يف ال�شتمارة, والتقيرّد بتعليمات النتقال, وت�شجيل الإجابة بال�شكل ال�شحيح, والربط بني اإجابات 

الأ�شئلة املختلفة.

درا�شة التقارير الواردة, والتي تتناول اأهم امللحظات والإ�شكالت التي متت مواجهتها يف امليدان 

من خلل املن�شقة اأو من خلل الزيارات امليدانية, وبناء عليه �شدرت التعليمات املنا�شبة.

اإعادة ال�شتمارات التي حتتاج اإىل ا�شتكمال الإجابة على بع�ص الأ�شئلة الناق�شة, اأو تلك الإجابات 

يتم  كان  والتي  ال�شتمارة,  نف�ص  يف  اأخرى  اأ�شئلة  اإجابات  مع  تن�شجم  ل  التي  اأو  الوا�شحة,  غري 

مراجعتها يوميًا من املن�شقة ومن ثم رئي�شة فريق البحث.

متابعة تدفق ال�شتمارات ب�شكل دوري من امليدان, وال�شتمارات املعادة لتعديل الأخطاء الواردة فيها.

ثانيا: كيفية اختيار العينة وعدد االستمارات المعبئة..

قرية,  مدينة,  �شملت:  حيث  الغربية  ال�شفة  اأنحاء  جميع  على  موزعة  ا�شتمارة   )1563( تعبئة  مت 

خميم, ومت اختيار الن�شاء امل�شاركات داخل الأ�شرة بطريقة ع�شوائية با�شتخدام جداول كي�ص, ومت 

ح�شر وترتيب الن�شاء امل�شاركات يف البحث ح�شب الرتتيب الهجائي للحرف الأول من ال�شم. واإذا 

كان احلرف الأول مت�شابه انتقل اإىل احلرف الثاين وهكذا …, وبعد ذلك يتم اختيار امل�شاركة يف 

البحث بعد اإجراء تقاطع ما بني عدد اأفراد الأ�شرة وا�شم امل�شاركة يف البحث. )ملحق جدول كي�ص (

اخلطوة الثالثة: اإدخال وحتليل البيانات 

اإدخال املعلومات: مت اإدخال البيانات للحا�شوب با�شتخدام احلزمة الربجمية SPSS, وذلك ل�شهولة 

اإمكانية ا�شتخراج النتائج التف�شيلية للبيانات التي حتتويها ال�شتمارات. بعد النتهاء  التعامل مع 

من الإدخال, مت تدقيق البيانات املدخلة مع ال�شتمارات, للتاأكد من عدم وجود اأي نوع من الأخطاء 

يف عملية الإدخال.

تدقيق املعلومات: بعد النتهاء من عملية اإدخال البيانات, بداأ العمل على تدقيق وفح�ص البيانات 

من حيث تدقيق النتقال ومنطقية الإجابات, تدقيق التطابق والت�شاق بني الأ�شئلة املختلفة, وذلك 

بناًء على العلقات املنطقية امل�شممة.

حتليل البيانات: مت حتليل البيانات بعد ا�شتلم نتائج امل�شح بعد اإدخالها على �شكل جداول 
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ال�شعوبات وامل�شكلت وطرق حلها: 

البحث  امل�شاركات يف  الن�شاء  اإىل  الو�شول  �شعوبة يف  البحث  فريق  واجه  املحددة  ال�شعوبات  من 

فيما يتعلق باملقابلت املعمقة, وذلك ل�شرورة توافر �شرط التجربة مع قانون الأحوال ال�شخ�شية, 

للمحاكم  التوجه  عرب  ال�شعوبة  هذه  على  التغلب  ومت  الزواج,  و�شن  الولية  مو�شوع  يف  وخا�شة 

ال�شرعية ملقابلة ن�شاء مراجعات لق�شاياهم اأمام هذه املحاكم, ومت التوا�شل مع املوؤ�ش�شات الن�شوية 

التي تقدم خدمات قانونية للن�شاء يف ق�شايا الأحوال ال�شخ�شية.

كما اأنه ونتيجة للظروف ال�شيا�شية والأمنية ب�شبب الحتلل مل نتمكن من الو�شول اإىل قطاع غزة 

لتدريب فريق البحث, مما انعك�ص على مدة تنفيذ املقابلت املعمقة, ولتخطي ذلك مت تدريب فريق 

البحث يف قطاع غزة عرب الهاتف على حماور املقابلت املعمقة وكيفية تنفيذها. 

الرتميز  مرحلة  يف  امل�شاركة  من  املعمقة  املقابلت  اأجرين  اللواتي  الباحثات  جميع  متكن  عدم 

والت�شنيف والتحليل, لذا مت التفاق مع نا�شطة ن�شوية للن�شمام اإىل مرحلة الرتميز والت�شنيف 

وحتليل املقابلت, ومت تدريبها ب�شكل فردي على املوا�شيع التي تدرب عليها فريق البحث. 

الن�شاء  ومعاناة  جتارب  على  تعرفهن  جراء  نف�شية  �شعوبات  امليدانيات  الباحثات  بع�ص  واجهت  كما 

ويف بع�ص الأحيان �شاركت الباحثات مع املبحوثات يف البحث مبعاناتهن, بالإ�شافة اإىل اأن عجز فريق 

البحث اأحيانا عن امل�شاهمة يف اإيجاد حلول للن�شاء زاد من العبء املهني والأخلقي عليهن مما اأثر 

ذلك على �شري لقاءات ترميز وت�شنيف وحتليل البيانات, واإعطاء هذه اللقاءات وقتا اإ�شافيا غري الوقت 

املخ�ش�ص, وجهدا اإ�شافيا لت�شيري هذه اللقاءات, ولتجاوز ذلك مت عقد 3 لقاءات لفريق البحث للتفريغ 

والتعبري عن م�شاعرهن. ومت التعاقد مع اأخ�شائيات نف�شيات ملتابعة امل�شاركات يف البحث. 

كما اأن ت�شكيل فريق البحث من باحثات من خمتلف املناطق اأعاق اإمكانية اجتماع فريق البحث اأكرث 

من مرة اأ�شبوعيا, ولك�شب الوقت مت تق�شيم الفريق اإىل جمموعات �شغرية وفق املناطق لت�شنيف 

وترميز املقابلت للت�شريع يف تنفيذ هذه املرحلة, ومت تق�شيم املحاور التي برزت اإثناء الت�شنيف اإىل 

جميع الباحثات للعمل عليها ب�شكل فردي اأو ثنائي وفقا ملا تراه منا�شبا الباحثات, ومن ثم عقدت 

لقاءات بعد جتميع العمل وتطويره من قبل رئي�شة البحث ومناق�شته مع باقي الفريق والتفاق عليه. 

وي�شاف اإىل ذلك عدم التزام جميع اأع�شاء الفريق بالتدريبات واللقاءات التي عقدت, وذلك لعدم 

�شري  اأعاق  مما  عليها  املرتتبة  والتزاماتهن  باأعمالهن  وان�شغالهن  للبحث  وظيفيًا  الباحثات  تفرغ 

وتنفيذ  التدريب  يف  امل�شاركة  يف  ال�شتمرار  من  البحث  فريق  اأع�شاء  متكن  عدم  وبالتايل  العمل, 

البحث �شمن اجلدول الزمني.
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القســم الثـالث: 
خصـائص عينــة البحـث 

حالة  ح�شب  الن�شاء  توزيع  وكان  الفل�شطينيات,  الن�شاء  من   1563 مع  البحث  ا�شتمارة  تعبئة  مت 

اللجوء كما يف ال�شكل )2( يف الأرا�شي الفل�شطينية بن�شبة %42.4 ن�شاء لجئات ون�شبة %57.6 غري 

لجئات, يف حني بلغت ن�شبة الن�شاء اللجئات من العينة يف قطاع غزة %73.3 بينما بلغت الن�شاء 

غري اللجئات يف قطاع غزة %26.7 بينما كانت العينة معاك�شة بالن�شبة حلالة اللجوء يف ال�شفة 

حيث بلغت %73.7 غري لجئات بينما كانت ن�شبة اللجئات من ال�شفة ن�شبة 26.3%. 

�شكل )2(: توزيع املبحوثات ح�شب حالة اللجوء واملنطقة
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وتتوزع عينة البحث ح�شب الفئات العمرية يف الأرا�شي الفل�شطينية وب�شكل ع�شوائي ح�شب ال�شكل 

-40(  )28.5% ن�شبة   39-30(  )31% ن�شبة   29-20(  )6.5% ن�شبة  �شنة   19-18( يلي  كما   )3(

ثلث  اإىل  التعليمي  امل�شتوى  املبحوثات ح�شب  الن�شاء  وتتوزع   )14% ن�شبة   +50( )20% ن�شبة   49

الأرا�شي  % يف   9.6 الفئة  ن�شبة هذه  وبلغت  ابتدائي  اأقل من  الأوىل  ال�شكل رقم )4(  فئات ح�شب 

الغالبة بني  الن�شبة  الن�شبة هي  الثانوي وكانت هذه  ابتدائي وحتى  الثانية من  والفئة  الفل�شطينية, 

الن�شاء املبحوثات حيث بلغت هذه الفئة67.9 % من العينة, اأما الفئة الثالثة وهي من دبلوم متو�شط 

فاأعلى فبلغت ما ن�شبته 22.5%. 
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�شكل )3(: توزيع املبحوثات ح�شب فئات العمر واملنطقة
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�شكل )4(: توزيع املبحوثات ح�شب امل�شتوى التعليمي واملنطقة
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وبلغت ن�شبة الن�شاء اللواتي خارج القوى العاملة من بني الن�شاء املبحوثات ح�شب ال�شكل )5( 81.5% 

يف الأرا�شي الفل�شطينية وهي ن�شبة عالية توؤ�شر اإىل تدين انخراط الن�شاء يف العمل املاأجور بالرغم 

اأن معظم هوؤلء الن�شاء يعملن يف الأعمال املنزلية والتي ل يعتد بها عمالة ت�شهم يف الناجت الوطني, 

املتعطلت عن  الن�شاء  ن�شبة  بلغت  %14 يف حني  بلغت  العينة فقد  العاملت من  الن�شاء  ن�شبة  اأما 

العمل من بني ن�شاء العينة 4.5%.

�شكل )5(: توزيع املبحوثات ح�شب العلقة بقوة العمل واملنطقة
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وعن درجة تديُّن الن�شاء املبحوثات يبني ال�شكل 6 اأن ن�شبة اإجابة الن�شاء على ال�شوؤال عدم التدين 

%9 يف غزة و6%  %1, وكذلك احلال عن ال�شوؤال عن حالة التدين جدا فكانت الن�شبة  مل تتجاوز 

يف ال�شفة, اأما ن�شبة الن�شاء املتدينات يف العينة فبلغت %50 يف غزة و%32 يف ال�شفة, بينما كانت 

الن�شاء اللواتي درجة تدينهن و�شط %60 يف ال�شفة و%38 يف غزة. 
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�شكل )6(: ترتيب درجة التدين من وجهة نظر املبحوثات ح�شب املنطقة والفئات العمرية
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ب�شكل  لل�شلة  اأدائهن  الإجابة عن  كانت  التدين  كموؤ�شر على حالة  لل�شلة  املبحوثات  اأداء  وعن 

يومي ن�شبة عالية جدا حيث بلغت %89 يف ال�شفة, ون�شبة %94 يف غزة, وتكاد ل تذكر ن�شبة الن�شاء 

اللواتي ل ي�شلني من حيث الأ�شل اأو ب�شكل متقطع.

�شكل )7(: ممار�شة عبادة ال�شلة من قبل املبحوثات ح�شب املنطقة والفئات العمرية
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القســم الرابــع:
معرفـة النسـاء الفلسطينيات بقوانين األحوال الشخصية

يتناول هذا الق�شم مدى معرفة الن�شاء الفل�شطينيات بقانون الأحوال ال�شخ�شية, و�شكل هذه املعرفة, 

وم�شدرها, واإىل اأي مدى تنعك�ص هذه املعرفة على تقييم الن�شاء لهذا القانون ومدى اإن�شافه للن�شاء 

علما اأنه مت ربط م�شتوى املعرفة العامة بخم�شة عوامل م�شتقلة بالن�شبة للن�شاء املبحوثات على النحو 

التايل: التوزيع اجلغرايف, الفئات العمرية, امل�شتوى التعليمي, العلقة بقوة العمل, احلالة الزوجية, 

كما اأن هذا الق�شم يتناول م�شاألة املعرفة وانعكا�شاتها على الن�شاء املبحوثات يف املجموعات البوؤرية 

واملقابلت املعمقة با�شتخدام عبارات رددتها الن�شاء عن القانون. 

مستوى معرفة النساء بقانون األحوال الشخصية:. 1
يف  ال�شخ�شية  الأحوال  بقانون  الفل�شطينيات  الن�شاء  لدى  املعرفة  م�شتوى  اأن   )20( �شكل  يبني 

الأرا�شي الفل�شطينية متدٍن, حيث ي�شري ال�شكل )8( اإىل اأن ن�شبة الن�شاء الفل�شطينيات اللواتي ل 

يعرفن �شيئا عن هذا القانون قد بلغت %49.8 موزعة على اأ�شا�ص %48.2 يف ال�شفة و %53.0 يف 

قطاع غزة, وبتعبري اإحدى امل�شاركات »ما كن�س عندي اأي نوع من املعلومات، كنت حا�شة اأن املحكمة 

راح تن�شفني«. يف حني اأن ن�شبة الن�شاء اللواتي اأبدين معرفة بالقانون كانت %25.1 موزعة بن�شبة 

%26.9 يف ال�شفة الغربية و %21.6 يف قطاع غزة, كما نلحظ اأن ن�شبة الن�شاء اللواتي يعرفن الكثري 

عن هذا القانون هي ن�شبة متدنية جدا وقد بلغت %2.6 موزعة على اأ�شا�ص %2.8 يف ال�شفة الغربية 

و%2.3 يف قطاع غزة. وعن نوع املعرفة التي لدى الن�شاء عن القانون فهي يف الإطار احلقوقي العام 

ولي�ص معرفة ذات طابع قانوين كما �شنبني ذلك لحقا, ذلك اأن ن�شبة %22.5 من املبحوثات اأفدن 

اأن معرفتهن بالقانون هي جمرد �شماع به ل مب�شمونه. 
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�شكل)8(: م�شتوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب املنطقة
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من امللحظ من ال�شكل )9( اأن اأعلى فئة عمرية من الن�شاء ممن ل يعرفن �شيئا عن قانون الأحوال 

ال�شخ�شية هي فئة الن�شاء ما فوق �شن الـ50 �شنة, حيث بلغت ن�شبة الن�شاء اللواتي ل يعرفن �شيئا 

عن القانون �شمن هذه الفئة %59 يف حني اأن ن�شبة الن�شاء يف هذه الفئة فوق 50 �شنة ممن يعرفن 

�شيئا ولكن لي�ص بالكثريعن القانون بلغت %18 وهي الأدنى بني الفئات العمرية كما هو مو�شح يف 

ال�شكل )22(, يف حني اأن الن�شب يف باقي الفئات تكاد تكون متقاربة بني باقي الفئات عدا عن 50 فما 

فوق, و ميكن القول اإن متغري العمر الزمني جمرد عامل ثانوي بالن�شبة مل�شتوى املعرفة لدى الن�شاء 

لقانون الأحوال ال�شخ�شية.

�شكل)9(: م�شتوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب الفئات العمرية
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اأما عن امل�شتوى التعليمي وتاأثريه على معرفة الن�شاء بقانون الأحوال ال�شخ�شية فنجد وح�شب ال�شكل 

)10( اأن هناك علقة طردية بني امل�شتوى التعليمي واملعرفة بقانون الأحوال ال�شخ�شية, فكلما زاد 

م�شتوى الن�شاء التعليمي زادت معرفتهن والعك�ص �شحيح حيث اأن اأعلى ن�شبة من الن�شاء اللواتي ل 

يعرفن �شيئا عن هذا القانون هي فئة الن�شاء اللواتي كان حت�شيلهن العلمي اأقل من ابتدائي, وقد 

بلغت هذه الن�شبة %63.9 بينما بلغت ن�شبة اللواتي يعرفن �شيئا ولكن لي�ص بالكثري �شمن هذه الفئة 

هي ن�شبة %14.3, يف حني جند اأن ن�شبة الن�شاء اللواتي ل يعرفن �شيئا عن القانون �شمن فئة دبلوم 

متو�شط فاأعلى بلغت %33.4, بينما بلغت ن�شبة الن�شاء اللواتي يعرفن �شيئا عن القانون ولكن لي�ص 

الكثري يف ذات الفئة ن�شبة %40 وبالتايل فان عامل امل�شتوى التعليمي هو عامل رئي�ص يف مدى معرفة 

الن�شاء بقانون الأحوال ال�شخ�شية.

ال�شخ�شية, عن �شرورة  الأحوال  قانون  والتي خا�شت جتربة خا�شة مع  امل�شاركات,  اإحدى  رب  وتعِّ

املدر�شة وطلعت قعدت يف  اأطلع من  املدر�شة، قلت بدي  اأهلي طلعوين من  »ملا  للمعرفة:  التعليم 

واأمي  اأنا  قاعدة  بقيت  لأين  ندمانة  ندمانة،  اأنا  ب�س هلأ  رغبة  عندي  كان  ما  اأنا  يعني  البيت، 

واأقولها بعد اللي �شار فعًل اإنو الوحدة اأول اإ�شي تفكر فيه هو التعليم وبعدين الوحدة بتتجوز«. 

وم�شاركة اأخرى قالت: »التعليم كمان اكون عنده كاإن�شانة اإيل وجودي اإيل قراري اإيل �شخ�شيتي 

م�س هو دائما يوخذ القرار حلالة«. وبع�ص امل�شاركات ربطن بني التعليم وموا�شلة املراأة حلياتها 

واعية كثري، مهما �شار تظل قوية ما  تكون  املراة  اإنو  »املفرو�س  كالطلق:  املوؤملة  التجارب  بعد 

ت�شت�شلم. تكّمل حياتها تكّمل تعليمها«. »�شرط اأ�شا�شي اإنو الوحدة تكون متعلمة، تعليم الوحدة 

كثري مهم«.

�شكل)10(: م�شتوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب امل�شتوى التعليمي
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اأما عن املعرفة والعلقة بقوة العمل وكما يبني لنا ال�شكل )11(, فاإنه ل توجد فروق جوهرية بني 

لأن  ال�شخ�شية؛ ذلك  الأحوال  قانون  املعرفة عن  ب�شاأن  يعملن  العاملت وغريهن ممن ل  الن�شاء 

ملحظة  وميكن  متدنية,  ن�شبة  هي  عام  ب�شكل  بالقانون  مبعرفتهن  حن  �شرَّ اللواتي  الن�شاء  ن�شبة 

التفاوت ب�شكل وا�شح يف الإجابة عن عدم معرفة �شيء عن قانون الأحوال ال�شخ�شية, حيث بلغت 

ن�شبة الن�شاء امل�شتغلت اللواتي ل يعرفن �شيء عن القانون %28 بينما و�شلت ن�شبة الن�شاء خارج 

القوى العاملة اللواتي ل يعرفن �شيئا عن القانون اإىل %55, ومن خلل هذه القراءة يتبني لنا باأن 

العمل لي�ص موؤثرا فعال يف م�شتوى املعرفة بالقانون مبنحاها الإيجابي بينما هو عامل فعال يف عدم 

املعرفة مبنحاها ال�شلبي وهي الوجه الآخر للجهل ذلك, وكلما ات�شلت الن�شاء ب�شوق العمل تو�شعت 

مداركهن واأ�شبح لديهن معرفة باحلد الأدنى يف املجال العام. 

ت امل�شاركات عن اأهمية العمل بالن�شبة لهن وخا�شة الن�شاء اللواتي لهن  وخلل املقابلت املعمقة عربَّ

ت اإحدى امل�شاركات: »اأنا مديرة، م�شتمرة يف  جتارب �شخ�شية مع القانون مثل حالة الطلق, فعربرّ

حياتي وحابب اتقدم للأمام، م�شيت مثل ما بدهم لكن كملت بكالوريو�س اجتماعيات«. واأخرى 

قالت: »اعمل موظفة يف وزارة الرتبية واأنا قادرة على حتمل امل�شوؤولية واأحتفظ بقيمي داخلياً 

كما كانت قبل الطلق والتي تربيت عليها. اأنا قبل ما اأتوظف كنت �شعيفة وم�شت�شلمة للمر 

الواقع وهل اأنا اأثق بنف�شي لأبعد احلدود«. وهذا يوؤكد اأن عمل الن�شاء واإن مل يكن عن�شرًا حا�شمًا 

ال�شمود  من  القانون  مع  موؤملة  جتربة  خا�شت  التي  املراأة  لتمكني  مهم  عن�شر  اأنه  اإل  املعرفة  يف 

ومواجهة الظروف والتحديات.

�شكل )11(: م�شتوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب العلقة بقوة العمل
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اأما عن م�شتوى املعرفة وحالة املبحوثات الزوجية من خلل قراءة �شكل رقم )12( يتبني لنا باأن 

الن�شاء اللواتي مل ي�شبق لهن الزواج يعرفن اأكرث من املتزوجات واملطلقات, فمثل كانت اأعلى ن�شبة 

للن�شاء اللواتي يعرفن كثريًا عن القانون هن من الن�شاء اللواتي مل ي�شبق لهن الزواج %3.4, وتدنت 

ن�شبة املتزوجات اللواتي ل يعرفن كثريًا عن القانون اإىل %2.4, ويتبنيرّ باأن هذه الفوارق املرتاوحة 

يف الإجابات ما بني الن�شاء املختلفات يف احلالة الزواجية تعترب �شئيلة, حيث و�شل اأعلى فارق اإىل 

%9, فعند �شوؤال امل�شاركات يف البحث اإن كنَّ ل يعرفن �شيئًا عن القانون تدنت عدم املعرفة بالقانون 

للن�شاء اللواتي مل ي�شبق لها الزواج اإىل 41.%, وارتفعت ن�شبة عدم معرفة الن�شاء اللواتي ل يعرفن 

�شيئا عن القانون للن�شاء املتزوجات حيث بلغت ن�شبتهن اإىل %52.2, فبالتايل ميكن القول باأن عامل 

احلالة الزواجية من العوامل الثانوية التي توؤثر على م�شتوى معرفة الن�شاء بالقانون. 

وتبني لنا عند حتليل املقابلت املعمقة باأن الن�شاء عرفن عن القوانني من خلل جتاربهن اخلا�شة 

ع�شان هيك رحت  بالقانون  اأفهم  كنت�س  ما  ا�شي،  بعرف  »ما  امل�شاركات:  اإحدى  لنا  حيث ذكرت 

للمحاكم قبل ما اأروح للمحامي«, واأخرى ذكرت: »ما كنت�س اأعرف اإِ�شي ملا رحت رفعت الق�شايا 

عرفت القانون«. 

�شكل )12(: م�شتوى معرفة املبحوثات بقانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب احلالة الزواجية
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كيفية المعرفة عن قانون األحوال الشخصية: . 2
يعرفن  باأنهن  اأجنب  اللواتي  للن�شاء  بالن�شبة  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  املعرفة عن  و�شيلة  اأما عن 

التلفزيون,  برامج  ال�شكل )13( هي  للمعرفة ح�شب  الأكرب  الو�شيلة  القانون فكانت  �شيئًا عن هذا 

كما اأفادت %80 من الن�شاء املبحوثات يف الأرا�شي الفل�شطينية, بينما اأ�شارت %66 من املبحوثات 

الربامج  الثالثة  الو�شيلة  وكانت  والأ�شدقاء,  الأقارب  جتارب  خلل  من  كان  معرفتهن  م�شدر  اأن 

الأحوال  قانون  عن  عرفن  اأنهن  ال�شفة  يف  املبحوثات  الن�شاء  من   53% اأفادت  حيث  الإذاعية 

ال�شخ�شية من خلل برامج الإذاعة )الراديو(, يف حني بلغت هذه الن�شبة %62 يف غزة, بينما بلغت 

الن�شاء  ن�شبة معرفة  وكانت   ,19% الدرا�شية  امل�شاركة يف احللقات  املعرفة من خلل  و�شيلة  ن�شبة 

%16 يف الأرا�شي الفل�شطينية, وميكن  بقانون الأحوال ال�شخ�شية من خلل التجارب ال�شخ�شية 

اإىل  لو�شولها  املعرفة  لن�شر  الأف�شل  الو�شائل  وامل�شموعة هي  املرئية  الإعلم  و�شائل  اأن  القول هنا 

القطاعات الجتماعية كافة ول�شهولة احل�شول عليها, وبالن�شبة لباقي املتغريات كاحلالة الزواجية 

الن�شب  بقيت  املعرفة حيث  لو�شيلة  بالن�شبة  ثانوية  فاإنها متغريات  العمل  بقوة  والعلقة  والتعليمية 

ال�شابقة كما هي يف تلك املتغريات )راجع الأ�شكال من 110-106(. 

�شكل )13(: كيف عرفت عن قانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب املنطقة
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وهذا ما ظهر لنا من خلل املقابلت املعمقة حيث اأ�شارت معظم الن�شاء اأنهن عرفن عن القانون 

من خلل جتارب الأقارب والأ�شدقاء اأو من خلل جتاربهن اخلا�شة. 
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ذكرت اإحدى امل�شاركات:»عمره ما �شار بالعائلة عندنا اإنه حدا رفع ق�شية باملحكمة لأنه عيب 

اإين  بتقلي  اأهلي  بيت  على  ورقة  اأجتني  ولكن  املحكمة  يف  ق�شية  اأرفع  بدي  كنت  ما  واأنا  كثري، 

لزم اأروح على املحكمة، ورحت والقا�شي حولنا على دائرة الإر�شاد الأ�شري وهناك اأنا حكيتلهم 

ر ال�شقة وب�شكني يف غرفة و�شط �شليف، واإنه ما يجيب اأولد، وانه ما  كل �شيء وقلتلهم اإنه باأجِّ

اأرفع ق�شية نفقة زوجية عليه  اإنه من حقي  ي�شرف علي، وبدائرة الإ�شلح الأ�شري قالوا يل 

واخذ الذهب وقلتلهم انه اأجربين على اإين اأتنازل عن حقوقي، وفهموين �شو لزم اأعمل«. 

واأخرى قالت:»اأنا ما بعرف بالقانون ول باملحاكم لكن كنت ب�شاأل يف املحكمة ويدلوين واملحامي 

تبعه ملا عرف ق�شتي قلي اأنتي خ�شارة فيه وهو قلي ارفعي دعوى نفقة واأنا ب�شاعدك لأنه زوجك 

كذاب«، و�شاركتنا اأخرى بقولها: »ل ما كنت�س اأ�شل اأعرف باملرة يعني ما كنت�س اعرف حاجه عن 

املحاكم، ال ملا رحت على املحكمة و�شرت اأتابع بق�شيتي«. 

جريت معهن مقابلت, اأ�شرن باأنهن عرفن عن القانون من خلل الأقارب 
ُ
وبع�ص الن�شاء اللواتي اأ

والأ�شدقاء, فذكرت لنا اإحدى الن�شاء: »اأنا ما كنت بعرف عن املحاكم والقانون اأي �شئ، ولكن جارة 

حكتلي اإين ممكن اأرفع دعوى نفقة يف املحكمة ال�شرعية وهيك عرفت عن املحاكم والقانون« 

»اأنا ما كنت بعرف اأي �شئ عن املحاكم وعن حقوقي ال�شرعية وبعدين  و�شاركتنا اأخرى بقولها: 

عمي قلي ارفعي عليه ق�شية نفقة ورحت على املحكمة ال�شرعية، ورفعت ق�شية نفقة وكنت بدي 

ارفع دعوى ذهب كان ما اخذوا مني قلي القا�شي برتفعي هذه الق�شية يف حمكمة ال�شلح ورحت 

على املحكمة الثانية ورفعت دعوى ذهب«.

تقييم النساء المشاركات لقانون األحوال الشخصية . 3
الأحوال  قانون  عن  يعرفن  باأنهن  اأجنب  اللواتي  امل�شاركات  �شوؤال  مت  البحث  ا�شتمارة  خلل  ومن 

ال�شخ�شية كثريًا اأو لي�ص كثريًا اأو جمرد �شمعن بالقانون, عن تقييمهن على �شوء هذه املعرفة لهذا 

 46% بلغت  من�شف  باأنه  القانون  قيرّمن  اللواتي  الن�شاء  ن�شبة  فاإن   )14( ال�شكل  وح�شب  القانون, 

ن�شبة  ولكن  الفل�شطينية,  الأرا�شي  من�شف يف  باأنه غري  القانون  قيمن  اللواتي  الن�شاء  مع  مقارنة 

الن�شاء اللواتي اأ�شرن باأن القانون من�شف كانت اأعلى يف قطاع غزة حيث بلغت %63 مقارنة بن�شبة 

الن�شاء يف ال�شفة اللواتي اأ�شرن اأن هذا القانون من�شف للمراأة حيث بلغت ن�شبتهن %39, علما اأن 

ن�شبة الن�شاء اللواتي �شرحن اأن قانون الأحوال ال�شخ�شية من�شف جدًا هي ن�شبة متدنية جدًا حيث 

بلغت هذه الن�شبة %3 يف الأرا�شي الفل�شطينية.. يف ال�شفة والقطاع على حد �شواء, وللمفارقة اأي�شًا 
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متدنية,  اأي�شا  هي  الإطلق  على  من�شف  غري  القانون  هذا  اأن  �شرحن  اللواتي  الن�شاء  ن�شبة  فاإن 

ال�شتنتاج من ذلك  الفل�شطينية, وميكن  الأرا�شي  %4.5 يف  بلغت  �شابقتها حيث  اأكرث من  ولكنها 

وغري  بالو�شطية  ميتاز  موقف  هو  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  من  الفل�شطينيات  الن�شاء  موقف  اأن 

راديكايل �شواء بال�شلب اأو الإيجاب؛ مما يف�شر حالة التفاوت والهوة ما بني النخب الن�شوية والقطاع 

الوا�شع من الن�شاء.

 من خلل �شكل )15( يتبني باأن اأعلى ن�شبة والبالغة %38 من الن�شاء اللواتي يعتقدن باأن القانون 

غري من�شف هن �شمن الفئة العمرية 18-19, بينما الفئة العمرية 40-49 �شنة فهي اأكرث فئة تعتقد 

باأن قانون الأحوال ال�شخ�شية من�شف حيث و�شلت ن�شبتها اإىل 54%.

�شكل )14(: درجة اإن�شاف قانون الأحوال ال�شخ�شية من وجهة نظر املبحوثات ح�شب املنطقة
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�شكل )15(: درجة اإن�شاف قانون الأحوال ال�شخ�شية من وجهة نظر املبحوثات ح�شب الفئات 

العمرية 

0

20

40

60

80

100

19 -1829 -2039 -3049 - 40+ 50

∞°üæe ∞°üæe ÒZ ∞°üæe ÒZ
 ¥ÓW’G ≈∏Y

A»°T ±ôYG ’GóL ∞°üæe

ومما �شرحت به الن�شاء امل�شاركات حول القانون واملحاكم: »اأنا بعرف اإنو املحاكم بتاخذ حق النا�س 

ال�شايع، وملا الوحدة بتلجاأ للقانون، اإنو املرة على طول بتطلق، وبيحكم القا�شي بالعدل كل �شي 

بالعدل بي�شري، هيك اأنا كنت متخيلة، ب�س لقيت غري هيك«, واأخرى قالت: »املحكمة بتن�شف�س، 

املحكمة ظاملة«. واأخرى عربت بقولها: »القانون �شعيف، مهزوز، واملراأة املظلومة«. واأخرى قالت: 

»نهائيا القانون...ل ين�شف مره. املراأة بحكوا لها لك حقوق م�شمونة ف�س اإلها حقوق«.

وجتدر الإ�شارة هنا اإىل اأن الن�شاء امل�شاركات يف املقابلت املعمقة هن اأ�شحاب جتارب يف جمملها 

ملفهوم  للم�شاركة  بالن�شبة  الذاتي  التقييم  على  التجربة  هذه  تنعك�ص  وبالتايل  القانون,  مع  �شلبية 

القانون وانعكا�شه على حقوق الن�شاء ومبداأ امل�شاواة ب�شكل عام, تقول اإحدى الن�شاء امل�شاركات: »اأنا 

اإن�شانة جداً ب�شيطة.. بحب النا�س كلهم.. وبحب جمتمعنا الفل�شطيني يعني ب�شكل خا�س وب�س 

بعد ما اكت�شفت املحاكم �شرت اأكره وخ�شو�شاً الرجال اللي باأيدهم يحطوا الت�شريع للقوانني، 

�شفيت اإنه ملنا�س قيمة كن�شاء، اإحنا من اأول ملنا�س قيمة ب�س بعد ما تطلق كاأنه املراأة ب�شاعة 

م�شتعملة �شاروا هيك يطلعوا لها«. وم�شاركة اأخرى اأ�شافت:»الق�شاء كله بح�س اإن الرجال اللي 

حطوا، القوانني بحطوها ل�شاحلهم وما في�س اإِ�شي بالق�شاء كان من�شف للمراأة«.

واأخرى قالت: »ف�س قوانني، لو يف عدل بالدنيا لزم اأعي�س ملكة، اإحنا حقنا مه�شوم، البيت من 

حق الزوجة، املراأة حقها �شايع«. »اأنا فكرت فيه قانون ب�س للأ�شف ل يف قانون و ل يف حكم«.
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اإجراءات  بطء  حيث  من  للقانون  تقييمهن  على  تنعك�ص  معوقات  عن  امل�شاركات  بع�ص  وعربت 

التقا�شي واملح�شوبية والوا�شطة وال�شلطة الذكورية للقا�شي قالت اإحداهن: »بلفوا وبدوروا كثري، 

الدنيا مع القوي ومع اللي بر�شوا لريات، يف فلو�س يف قانون.. ويف كل ا�شئ، انا �شرت حمروقة 

بدها  اللي  تعمل  تروح  باملحكمة  ب�شمعها  اللي  الأمور  »اأب�شط  قالت:  اأخرى  وم�شاركة  من جوا«. 

اياها وكان زوجي يقويل املحكمة ما بتقدر جتيبني ول حتب�شني ول تعمل �شيء.. كان �شامنها 

لأنه القا�شي من بلده«. 

وقالت اأخرى: »املحكمة، اأوًل، ثانياً الو�شاطة طبعاً هو زوجي حالته املادية كثري منيحة، وبقدر 

يو�شل وقدم ب�شراحة ر�شاوي........ وهو اإن�شان وا�شل حتى النفقة ما دفعها بتهرب، يف �شغلت 

كثرية، وعندو وا�شطات، واإحنا من�شان هيك م�س قادرين ن�شيطر على الو�شع، وهو اإلو �شغلت 

كثرية منقدر�س نحكي، وحالتوا املادية منيحة بر�شو م�شاعدتو يو�شل لكل �شيء، حتى ما انحب�س 

»املحكمة مل جتربه على تنفيذ قراراتها لأنه وا�شل يف  اأخرى قالت:  من�شان هيك«. وم�شاركة 

ال�شلطة«. 

 وميكن القول اإن التقييم احلقيقي لأي ت�شريع ل يكون اإل ممن تعامل مع هذا الت�شريع واأثر م�شمونه 

على مراكزه القانونية اأو الجتماعية, وتبدو ت�شريحات الن�شاء من ذوات التجارب مع هذا القانون 

متناق�شة مع التقييم النظري الذي عربت عنه الن�شاء من خلل ال�شتمارة, ولكن ل جند يف ذلك اأي 

تناق�ص ويعود ذلك للتجربة املبا�شرة واخلربات الناجتة عنها, والتي نرى اأنها متثل تقييمًا حقيقيًا 

ومعربًا عن �شوت الن�شاء جتاه قانون الأحوال ال�شخ�شية واإجراءاته التي ل تاأخذ احتياجات الن�شاء 

بعني العتبار.

ُيبني لنا ال�شكل )16( باأن اأعلى ن�شبة تقييم لقانون الأحوال ال�شخ�شية باأنه من�شف �شمن م�شتويات 

الن�شاء التعليمية املختلفة املتقاربة, وكذلك بالن�شبة للعلقة بقوة العمل �شكل )17(, وبالتايل ميكن 

القول باأن هذين املتغريين ثانويان بالن�شبة لتقييم الن�شاء للقانون. 
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�شكل )16(: درجة اإن�شاف قانون الأحوال ال�شخ�شية من وجهة نظر املبحوثات ح�شب امل�شتوى 
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رغبة النساء في معرفة قانون األحوال الشخصية . 4
يبني لنا ال�شكل )18( باأن الن�شاء الراغبات معرفة قانون الأحوال ال�شخ�شية و�شلت ن�شبتهن اإىل 

%82, ويوجد هنالك فروق بني الن�شاء يف قطاع غزة وال�شفة الغربية يف مدى رغبتهن معرفة قانون 

قانون  معرفة  الن�شاء  رغبة  ن�شبة  وارتفعت   ,73% غزة  يف  الن�شبة  بلغت  حيث  ال�شخ�شية  الأحوال 

للن�شاء  ن�شبة هي  اأعلى  باأن  %86. من امللحظ  اإىل  لت�شل  الغربية  ال�شفة  ال�شخ�شية يف  الأحوال 

اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 18-19 �شنة فاأكرث ح�شب ال�شكل )19( حيث و�شلت اإىل %93, وكانت 

اأقل ن�شبة %69 للن�شاء اللواتي بلغت اأعمارهن اأكرث من 50 �شنة. ويبني لنا ال�شكل باأنه كلما قلَّ عمر 

الن�شاء زادت رغبتهن التعرف على قانون الأحوال ال�شخ�شية, والعك�ص �شحيح حيث يبني اجلدول اأن 

ن�شبة %31 من الن�شاء فوق �شن 50 �شنة ل ترغب معرفة قانون الأحوال ال�شخ�شية, ورمبا يعزى ذلك 

ال�شلبية مع الطلق والنفقة واحل�شانة وغريها,  الن�شاء  لأن املعرفة بهذا القانون ترتبط بتجارب 

وهذه التجارب تقل مواجهة الن�شاء لها يف �شن 50 فما فوق مقارنة بالن�شاء يف مراحل عمرية اأقل.

�شكل)18(: مدى رغبة املبحوثات يف معرفة قانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب املنطقة والفئات 

العمرية
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�شكل)19(: مدى رغبة املبحوثات يف معرفة قانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب امل�شتوى التعليمي 

والعلقة بقوة العمل واحلالة الزواجية
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يبني لنا ال�شكل )19( باأنه كلما ارتفع امل�شتوى التعليمي زادت رغبة الن�شاء يف معرفة قانون الأحوال 

الأحوال  قانون  %88 منهن يرغنب يف معرفة  فاعلى  دبلوم متو�شط  ال�شخ�شية, فاحلا�شلت على 

ومن   ,65% اإىل  لت�شل  ابتدائي  من  اأقل  على  احلا�شلت  للن�شاء  الرغبة  ن�شبة  لتدين  ال�شخ�شية 

املمكن تف�شري ذلك باأن التعليم يحفز وي�شجع الن�شاء على املعرفة. يو�شح لنا ذلك اجلدول بالن�شبة 

وتقل  ال�شخ�شية,  الأحوال  قانون  معرفة  يرغنب يف  منهن   89% »م�شتغلت«  يعملن  اللواتي  للن�شاء 

الن�شبة لت�شل اإىل %80 للن�شاء خارج القوى العاملة, وهذا يوؤكد لنا على اأهمية م�شاركة الن�شاء يف 

العمل مما ي�شجعها على التعرف ويزيد من رغبتها يف ذلك.

الأحوال  قانون  حول  املعرفة  يف  يرغنب  واللواتي  الزواج  لهن  ي�شبق  مل  اللواتي  للن�شاء  بالن�شبة 

فتدنت  املطلقات/اأرامل  الن�شاء  واأما   )84( ال�شكل  ح�شب   87% اإىل  ن�شبتهن  فو�شلت  ال�شخ�شية 

اإىل  املعرفة  ن�شبة رغبتهن يف  الزواج فبلغت  ي�شبق لهن  اللواتي مل  الن�شاء  املعرفة عن  رغبتهن يف 

%71. يف حني اأن ن�شبة الن�شاء املطلقات والأرامل اللواتي ل يرغنب اأ�شل يف املعرفة هي مرتفعة 30% 

مقارنة مبن مل ي�شبق لهن الزواج ولعل ذلك ب�شبب مرور هوؤلء الن�شاء بتجارب مبا�شرة مع القانون. 
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المواضيع التي ترغب النساء في معرفتها في قانون األحوال الشخصية.. 5
يبني لنا ال�شكل )20( باأن مو�شوع �شن الزواج احتل املرتبة الأوىل حلاجة الن�شاء يف التعرف عليه 

ح�شب التوزيع اجلغرايف حيث و�شلت الن�شبة اإىل %47 يف الأرا�شي الفل�شطينية, يف حني حل مو�شوع 

%17 بالن�شبة  احل�شانة ثانيا يف املوا�شيع التي ترغب الن�شاء يف التعرف عليها حيث بلغت ن�شبته 

للن�شاء املبحوثات, فيما تدنت ن�شبة املوا�شيع الأخرى مثل احلقوق املادية )النفقة(, وتعدد الزوجات 

والطلق اإذ و�شلت اإىل %15، %11، %10 على التوايل.

الزواجية,  ال�شخ�شية ح�شب احلالة  الأحوال  قانون  للمعرفة عن  الن�شاء  ال�شكل حاجة  ويبني ذات 

ويت�شح منه باأن مو�شوع �شن الزواج يلقي اأعلى ن�شبة من اهتمام الن�شاء للمعرفة به حيث و�شلت 

اإىل %54 للواتي مل ي�شبق لهن الزواج, و%45 للمتزوجات, يف حني تدنت الن�شبة لذات املو�شوع اإىل 

%36 للمطلقات والأرامل وقد يعود خلو�شهن جتربة الزواج, وترتفع باملقابل حاجة الن�شاء املتزوجات 

لت�شل اإىل %19, واملطلقات %18 للمعرفة عن مو�شوع احل�شانة, وتقل ن�شبة رغبة الن�شاء اللواتي مل 

ي�شبق لهن الزواج يف املعرفة عن احل�شانة مل�شتوى 14%.

�شكل )20(: املعلومات التي حتتاج الإناث معرفتها كاأولوية اأوىل يف قانون الأحوال ال�شخ�شية 

ح�شب امل�شتوى التعليمي واحلالة الزواجية
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يت�شح من ال�شكل البياين)20( باأن الأولوية ح�شب نوع املعلومات وامل�شتوى التعليمي كانت ملو�شوع 

�شن الزواج, حيث بلغت ن�شبة الن�شاء اللواتي و�شعن مو�شوع ال�شن اأولوية متقدمة من احلا�شلت 

على ابتدائي- ثانوي %48, بينما احلا�شلت على اأقل من ابتدائي فالن�شبة كانت %43, مما يعني 

باأن عامل امل�شتوى التعليمي يعدرّ عامًل ثانويًا يف تاأثريه على حاجة الن�شاء يف حتديد اأولوياتهن يف 

التعرف على املوا�شيع ذات العلقة بقانون الأحوال ال�شخ�شية.

ومن امللحظ من ال�شكل البياين نف�شه باأن ن�شبة الن�شاء اللواتي يحتجن اإىل املعرفة عن املوا�شيع 

ن�شبة  بلغت  املثال  �شبيل  ن�شب متدنية, فعلى  ال�شخ�شية هي  الأحوال  بقانون  العلقة  الأخرى ذات 

حاجة الن�شاء احلا�شلت على دبلوم متو�شط فاأعلى للتعرف على مو�شوع احلقوق املادية %19, اأما 

احلا�شلت على ابتدائي – ثانوي فكانت %14, واحلا�شلت على اأقل من ابتدائي %15, وهذه ن�شبة 

�شادمة ملا للحقوق املادية من اأهمية على مكانة الن�شاء الجتماعية.

الطريقة المفضلة لدى النساء للحصول على معلومات . 6
ذات  املعلومات  على  للح�شول  للن�شاء  املف�شلة  الطريقة  باأن   )21( رقم  البياين  ال�شكل  لنا  يبني 

العلقة بقانون الأحوال ال�شخ�شية, ح�شب املنطقة, هي و�شائل الإعلم حيث انق�شمت اإىل الربامج 

الإذاعية والتلفزيونية, ففي قطاع غزة كانت ن�شبة الن�شاء اللواتي يف�شلن احل�شول على معلومات 

من خلل برامج اإذاعية حوايل %36, اأما يف ال�شفة الغربية فتدنت الن�شبة اإىل %22 لرتتفع ل�شالح 

الربامج التلفزيونية لت�شل اإىل 28%. 

من امللحظ من ال�شكل البياين رقم )21( اأن اأعلى ن�شبة كانت للربامج الإذاعية للح�شول منها على 

املعلومات ذات العلقة بقانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب الفئة العمرية فاللواتي �شمن الفئة العمرية 

ترتاوح  واللواتي   ,27% فكانت   49-40 فئة  �شمن  الواقعات  اأما   ,33% الن�شبة  كانت  فوق  فما   50

%30, وتتدنى  18-19 حوايل  %30, والفئة العمرية من  30-39 و�شلت ن�شبتهن اإىل  اأعمارهن من 

الن�شبة اللواتي �شمن الفئة العمرية 20-29 لت�شل اإىل %18, وترتفع باملقابل ن�شبة و�شيلة احل�شول 

على معلومات من خلل الربامج التلفزيونية والدورات لت�شل اإىل %25 و %26 على التوايل. 
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�شكل )21(: طريقة الإناث املف�شلة للح�شول على املعلومات حول قانون الأحوال ال�شخ�شية 

كاأولوية اأوىل ح�شب امل�شتوى التعليمي واحلالة الزواجية
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معرفة النساء بالقضايا التي ينظمها قانون األحوال الشخصية . 7
الإجابات  اأظهرت  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  ينظمها  موا�شيع حمددة  املبحوثات عن  �شوؤال  وعند 

اأنه حتى الن�شاء اللواتي اأجنب باأنهن يعرفن �شيئا عن قانون الأحوال ال�شخ�شية فاإن معرفتهن غالبا 

لي�شت �شحيحة, وفيما يلي ن�شتعر�ص معرفة املبحوثات يف املوا�شيع التالية: 

7-1 معرفة الن�شاء �شن زواج االإناث ح�شب قانون االأحوال ال�شخ�شية 

من خلل ال�شكل )22( يتبني لنا باأن اأعلى ن�شبة للن�شاء اللواتي ل يعرفن عن �شن زواج الإناث بلغت 

%40 يف الأرا�شي الفل�شطينية ب�شكل عام, وترتفع هذه الن�شبة يف قطاع غزة لت�شل اإىل %50 يف حني 

اأن ذات الن�شبة يف ال�شفة تتدنى اإىل %34, اأما عن الن�شاء اللواتي يعرفن عن �شن الزواج واأجنب اأنه 

بني 15-18 �شنة, فكانت الن�شبة %42 يف ال�شفة و %51 يف غزة. 
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�شكل 22: معرفة املبحوثات بالعمر الذي ي�شمح به قانون الأحوال ال�شخ�شية بزواج الإناث 

ح�شب املنطقة
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الأحوال  قانون  ح�شب  الإناث  زواج  �شن  عن  يعرفن  ل  الن�شاء  باأن  لنا  يت�شح   22 �شكل  خلل  من 

زواج  �شن  باأن  يعرفن  اللواتي  الن�شاء  ن�شبة  فبلغت  الفل�شطينية,  الأرا�شي  يف  ال�شاري  ال�شخ�شية 

الإناث 14 �شنة %3, واللواتي يعرفن باأن �شن الزواج 15�شنة ن�شبتهن %10, وهذه ن�شبة جدا متدنية 

ملعرفة الن�شاء يف ال�شفة الغربية قانون الأحوال ال�شخ�شية الأردين 76 وال�شاري يف ال�شفة الغربية, 

والذي يجيز زواج الإناث بعمر 15 �شنة قمرية اأي 14 �شنة ون�شف ميلدية.

15 �شنة ن�شبتهن  اأما بالن�شبة للن�شاء يف قطاع غزة, فالن�شاء اللواتي يعرفن باأن �شن زواج الإناث 

%4, بينما ارتفعت ن�شبة الن�شاء اللواتي يعرفن باأن �شن زواج الإناث 16 �شنة لت�شل اإىل %19. وهذا 

يوؤ�شر على عدم معرفة الن�شاء يف قطاع غزة عن قانون الأحوال ال�شخ�شية ال�شاري يف القطاع والذي 

يجيز بتزويج الإناث بعمر 16 �شنة قمرية اأي 15 �شنة ون�شف.

7-2 معرفة الن�شاء با�شرتاط الوالية يف الزواج ح�شب قانون االأحوال ال�شخ�شية 

يبني ال�شكل )23( باأن ن�شبة الن�شاء اللواتي اأجنب باأن القانون ي�شرتط موافقة الويل على عقد الزواج 

دورا يف معرفة  يلعب  التوزيع اجلغرايف  باأن متغري  الفل�شطينية, واجلدير ذكره  الأرا�شي  %89 يف 

الن�شاء ملو�شوع الولية حيث بلغت يف ال�شفة الغربية اإىل %92.4 وتدنت الن�شبة يف قطاع غزة لت�شل 

اإىل %79, وبالتايل فاإن ن�شبة الن�شاء اللواتي ل يعرفن عن هذا املو�شوع كانت متدنية حيث و�شلت 

اإىل %7 يف الأرا�شي الفل�شطينية.
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اأظهرت النتائج باأن %88 من الن�شاء يف الأرا�شي الفل�شطينية اجنب بنعم حول معرفتهن با�شرتاط 

من  اأكرث  الجتماعي  بال�شرتاط  الإجابة  تتعلق  الأرجح  وعلى  الزواج,  لعقد  الويل  موافقة  القانون 

ويوؤكد  اجتماعيا,  عليه  متعارف  ال�شرط  هذا  اأن  مبا  ذلك  تتوقع  اأنها  اأو  بالقانون  املجردة  املعرفة 

ذلك اإن ن�شبة الن�شاء اللواتي يعرفن عن مو�شوع الولية مرتفعة يف اأو�شاط الن�شاء احلا�شلت على 

الولية يف  ي�شرتط  القانون  اأن  تعرف  التي  الفئة  الن�شاء من هذه  ن�شبة  بلغت  فاأقل, حيث  ابتدائي 

الزواج %93, وهذا الفهم تبني لنا عند اإجراء املجموعات البوؤرية واملقابلت املعمقة. فعلى �شبيل 

املثال ذكرت اإحدى الن�شاء امل�شاركات يف املقابلت املعمقة: »الولية احرتام لأبوي انه يكون معي« 

اأبوي  ر�شى  املهم  كان  مهم  م�س  »راأي  تتزوج«،  ما  وقت  للبنت  �شند  هي  »الولية  قالت:  واأخرى 

وهو كان بده يزوجني«, وذكرت اإحدى الن�شاء يف املجموعات البوؤرية: »الولية هي ال�شند والعزوة 

للبنت وع�شان زوجها يعرف انه وراها رجال حتميها«, واأخريات قلن: »املجتمع ما ب�شمح للوحدة 

تتزوج من غري اإذن اأهلها، واإذا عملتها بتربوا منها«، وذكر يف جمموعات: »الوحدة ما ب�شري تخرج 

عن طوع اأهلها وتتزوج على كيفها«.

�شكل )23(: ن�شبة املبحوثات ح�شب معرفتهن با�شرتاط القانون موافقة الويل لعقد الزواج 

ح�شب املنطقة والفئات العمرية
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7-3 معرفة الن�شاء بحق الزوج اإنهاء عقد الزواج باإرادته املنفردة.. 

بينت الدرا�شة اأن %51 من املبحوثات اأجنب باأنه ل يحق للزوج اأن يف�شخ عقد الزواج دون موافقة 

الزوجة كما يف ال�شكل )24(, يف حني اأن %27 منهن ل يعرفن اإذا ما كان يحق للزوج اأن ينهي عقد 

الزواج دون موافقة الزوجة اأم ل, وهذا على عك�ص ما ورد يف القوانني ال�شارية حيث يجوز للزوج اأن 

ينهي عقد الزواج باإرادته املنفردة ح�شب قانون الأحوال ال�شخ�شية, بينما بلغت ن�شبة الن�شاء اللواتي 

يعرفن باأن من حق الزوج وفقا لقانون الأحوال ال�شخ�شية اأن ينهي عقد الزواج باإرادته املنفردة هي 

ن�شبة 22%.

�شكل)24(: هل يحق للزوج اأن يف�شخ عقد الزواج دون موافقة الزوجة ح�شب قانون الأحوال 

ال�شخ�شية؟
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اإنهاء العلقة الزوجية دون موافقة  باأنه ل يحق للمراأة  الن�شاء تدرك  باأن  يتبني من ال�شكل )25( 

الزوج حيث و�شلت ن�شبة الن�شاء اللواتي يعرفن ذلك اإىل %65 يف الأرا�شي الفل�شطينية, ويبني لنا 

ن�شبة  فبلغت  الن�شاء يف قطاع غزة,  اأكرث من  يعرفن ذلك  الغربية  ال�شفة  الن�شاء يف  باأن  اجلدول 

اللواتي يعرفن باأنه ل يحق للزوجة اإنهاء عقد الزواج دون موافقة الزوج اإىل %69 بينما يف قطاع 

غزة فو�شلت الن�شبة اإىل %57. وكذلك الأمر بالن�شبة لعامل العلقة بقوة العمل حيث تزيد ن�شبة 

الن�شاء امل�شتغلت لت�شل %74, اأما خارج القوى العاملة فو�شلت اإىل %63, اأما باقي العوامل فتعترب 

عوامل ثانوية يف التاأثري على مدى معرفة الن�شاء بحق الزوج يف اإنهاء عقد الزواج باإرادة منفردة.
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�شكل)25(: هل يحق للزوجة اأن تف�شخ عقد الزواج دون موافقة الزوج ح�شب قانون الأحوال 

ال�شخ�شية؟
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7-4 معرفة الن�شاء بتعدد الزوجات ح�شب قانون االأحوال ال�شخ�شية 

يبني لنا ال�شكل )25( باأن ن�شبة %15 من الن�شاء الفل�شطينيات ل يعرفن اإذا ما كان قانون الأحوال 

ال�شخ�شية ي�شمح بتعدد الزوجات دون �شروط اأم ل, ويف ذات الوقت فاإن ن�شبة الن�شاء اللواتي اأجنب 

لقانون  وخلفا  خاطئة  املعرفة  هذه  فاإن  وبالتاأكيد   ,38% هي  �شروط  بدون  ي�شمح  ل  القانون  باأن 

اأو  املتوقع  عن  تعبري  الن�شاء  اإجابة  كانت  ورمبا  الزوجات  تعدد  يقيد  ل  الذي  ال�شخ�شية  الأحوال 

املاأمول من القانون ل تعبري عن معرفة, يف حني اأن ن�شبة الن�شاء اللواتي كانت معرفتهن بهذه امل�شاألة 

متفقة مع القانون و�شلت اإىل %48, وهي ن�شبة معقولة يف املعرفة اإل اأنها لي�شت بال�شرورة نابعة عن 

معرفة قانونية, وقد يعود ذلك اإىل اأن الن�شاء تعرف عن هذا املو�شوع من خلل الفهم الجتماعي, 

تعدد  مو�شوع  حول  معرفتهن  عن  الن�شاء  �شوؤال  فعند  البوؤرية,  املجموعات  خلل  من  ظهر  وهذا 

الزوجات كانت اأجوبتهن تنطلق من مفاهيم ومنطلقات اجتماعية ل قانونية فمثل: »م�شموح للرجل 

يطلق ويتزوج متى �شاء«، »الزملة بطلعله كل �شي وبخاطره يتزوج«. 
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�شكل )25(: ح�شب معرفتك، هل القانون ي�شمح بتعدد الزوجات دون �شروط؟

»°VGQ’G 
á«æ«£°ù∏ØdG

19-1829-2039-3049-40+50

á≤£æŸG äÉÄØdG

´É£b
IõZ

áØ°†dG 
á«Hô¨dG

’ ±ôYG ’º©f

0

20

40

60

80

100

7-5 معرفة الن�شاء حول مو�شوع احل�شانة يف قانون االأحوال ال�شخ�شية. 

بينت الدرا�شة اأن ما ن�شبته %45 من الن�شاء املبحوثات واللواتي اأجنب ب�شكل عام اأنهن يعرفن عن 

الأحوال  قانون  ح�شب  الذكور  ح�شانة  �شن  عن  يعرفن  ل  باأنهن  اأجنب  ال�شخ�شية,  الأحوال  قانون 

الأطفال  ح�شانة  �شن  اأن  اأجنب  اللواتي  الن�شاء  ن�شبة  كانت  بينما   ,)26 ال�شكل  )اأنظر  ال�شخ�شية 

الذكور هو 15 �شنة %13, وعند �شوؤالهن عن �شن ح�شانة الإناث %38 منهن اأجنب باأن �شن ح�شانة 

الأطفال الإناث هو 15 عام )ال�شكل 27(. وهذا يدل على اأن ن�شبة اللواتي يعرفن �شن احل�شانة 

متدنية، وترتفع ن�شبة عدم معرفة الن�شاء عن �شن ح�شانة الذكور.
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�شكل )26(: معرفة املبحوثات ب�شن ح�شانة الأطفال الذكور يف قانون الأحوال ال�شخ�شية 

ح�شب املنطقة
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�شكل )27(: معرفة املبحوثات ب�شن ح�شانة الأطفال الإناث يف قانون الأحوال ال�شخ�شية ح�شب 

 املنطقة
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وفيما يتعلق مبعرفة الن�شاء باحلالت التي ت�شقط فيها احل�شانة عن الزوجة يف حالة الطلق تبني 

لنا )ال�شكل 28( باأن معرفة الن�شاء ح�شب التوزيع اجلغرايف اأظهرت اأن زواج الزوجة احتل املرتبة 
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الأوىل بن�شبة و�شلت اإىل %73, تلها مر�ص الزوجة بن�شبة %39, واأخريا احتل عمل الزوجة املرتبة 

الأخرية بن�شبة و�شلت 13 % فقط, اأما بالن�شبة للحالت التي ت�شقط فيها ح�شانة الزوج يف حالة 

الطلق فقد احتل زواج الزوج املقام الأول بن�شبة %61, ومن ثم مر�ص الزوج بن�شبة 40 %, واأخريا 

عمل الزوج بن�شبة 10%. 

يبدو جليًا اأن الن�شاء ل متتلك املعرفة بالقانون فيما يتعلق باحلالت التي ت�شقط احل�شانة فيها عن 

الزوج على اعتبار اأنه ل ت�شقط ح�شانة الزوج يف حال زواجه, بينما غالبية من الن�شاء والتي ترتاوح 

ن�شبتهن %60 ل يعرفن اأن مر�ص الزوج والزوجة الذي يعيق قدرتهما على الرعاية هو من اإحدى 

احلالت التي ت�شقط فيها احل�شانة عن الزوج والزوجة, ويتبني لنا من خلل النتائج باأن الن�شاء ل 

تعرف باأن عمل الزوجة ل�شاعات طويلة من احلالت التي ت�شقط فيها احل�شانة وفق قانون الأحوال 

ال�شخ�شية, اإل اأنهن يعرفن باأن القانون ل ُي�شقط حق ح�شانة الزوج. 

ن�شتطيع القول باأن الن�شاء ل تعرف عن احلالت التي ت�شقط فيها احل�شانة مع اأنها يف بع�ص الأحيان 

ا�شتطاعت اأن حتدد باأن زواج الأم ي�شقط حقها يف ح�شانة اأبنائها, %4.2 من املبحوثات يف قطاع 

غزة يوافقن على اأن قانون الأحوال ال�شخ�شية ين�ص على اإ�شقاط احل�شانة عن الزوج يف حال عمل 

الزوج )ال�شكل 29(, و%18.5 يف حال مر�ص الزوج, و%27.9 يف حال عدم رغبة الطفل البقاء مع 

الزوج. باملقابل كانت هذه الن�شب يف ال�شفة الغربية %13.5 يف حال عمل الزوج, %51 يف حال مر�ص 

الزوج, و%55.1 يف حال عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوج, بينما %58.1 من املبحوثات يف قطاع 

غزة ل يوافقن على اأن قانون الأحوال ال�شخ�شية ين�ص على اإ�شقاط احل�شانة عن الزوج اإذا عمل, 

و%36 يف حال مر�ص الزوج, %25.8 يف حال عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوج. باملقابل %68 منهن 

اإ�شقاط احل�شانة عن  ال�شخ�شية ين�ص على  الأحوال  قانون  اأن  يوافقن على  الغربية ل  ال�شفة  يف 

الزوج اإذا عمل, و%27.7 اإذا مر�ص الزوج, و%24.1 اإذا مل يرغب الطفل البقاء مع الزوج. يف حني 

تراوحت عدم املعرفة عن ن�شو�ص قانون الأحوال ال�شخ�شية يف جمال اإ�شقاط احل�شانة يف قطاع 

غزة من%37.7 اإىل %46.3 مقارنة بـ %18.5 اإىل %21.3 من املبحوثات يف ال�شفة الغربية ل يعرفن 

عن ن�شو�ص القانون املذكور يف ذات املجال.
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�شكل )28(: معرفة املبحوثات ب�شقوط احل�شانة عن الزوجة يف ظروف حمددة ح�شب قانون 

الأحوال ال�شخ�شية
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�شكل )29(: معرفة املبحوثات ب�شقوط احل�شانة عن الزوج يف ظروف حمددة ح�شب قانون 
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7-6 معرفة الن�شاء باحلقوق املادية للزوجة يف حالة الطلق. 

يبني لنا ال�شكل )30( باأن غالبية املبحوثات اأبدين معرفة مبجمل احلقوق املادية للزوجة يف حال بادر 

الزوج بالطلق فن�شبة %69 منهن اأجنب بحق الزوجة يف قيمة املهر املوؤجل, وحق الزوجة احلامل 

يف النفقة اإىل اأن تلد %67, تليها قيمة املهر املعجل %66, نفقة الزوجة ملدة ثلثة �شهور%58, بينما 

باأن  لنا اجلدول )30(  ويبني  البيت(,  الأثاث)عف�ص  الزوجة يف  بحق  املبحوثات  %53 من  اأجابت 

الن�شاء يف قطاع غزة يتدنى م�شتوى معرفتهن بهذه احلقوق اإىل الن�شف تقريبا, فمثل الن�شاء يف 

ال�شفة الغربية يدركن اأن من حق الزوجة احل�شول على نفقة من الزوج حل�شانة اأطفالها اإذا بادر 

الزوج بطلقها بن�شبة %87 وتدنت هذه الن�شبة يف قطاع غزة لت�شل اإىل %48, وعلى �شبيل املثال 

الزوج  بادر  الزوجة يف حال  باأن من حق  يعرفن  اللواتي  ال�شفة  املبحوثات من  ن�شبة معرفة  اأي�شا 

بطلقها قيمة املهر املعجل واملوؤجل ت�شل اإىل %83, وتتدنى هذه الن�شبة يف قطاع غزة لت�شل اإىل 

اقل من الن�شف حيث بلغت 35%.

�شكل )30(: معرفة املبحوثات باحلقوق املادية التي تكون من حق الزوجة اإذا بادر الزوج 

بالطلق ح�شب قانون الأحوال ال�شخ�شية
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القسـم الخامــس:

مطالب النساء من قانون األحوال الشخصية 

فيما  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  الن�شاء من  التعرف على مطالب  الدرا�شة  الق�شم من  يهدف هذا 

يتعلق مب�شائل حمددة يف هذا القانون, مت اختيارها من قبل الباحثة على �شوء خمرجات املجموعات 

البوؤرية واملقابلت املعمقة, وهذه امل�شائل كانت مو�شوعا للنقا�ص بني امل�شاركات وهي ح�شب الرتتيب: 

�شن الزواج والولية الطلق احل�شانة تعدد الزوجات الأموال امل�شرتكة بعد الزواج. مع الأخذ 

بعني العتبار اأن هذه املطالب غري مرتبطة بالأ�شا�ص باملعرفة القانونية, واإمنا كيف عربت الن�شاء 

اأدوات البحث, وبالتايل فاإن هذه املطالب هي  عن راأيهن بها كونها كانت مو�شع نقا�ص من خلل 

تعبري عما ت�شعر به الن�شاء تلبية لحرتام حقوقهن ومكانتهن والتي يجب اأن توؤخذ بعني العتبار من 

�شانع القرار واملطالب كما يلي:

4-1 مطالب النساء حول الحد األدنى لسن الزواج في قانون األحوال الشخصية. 

لقيا�ص مطلب الن�شاء من القانون حتديد �شن اأدنى للزواج, مينع التزويج دونه, مت �شوؤال امل�شاركات 

اإىل �شوؤالهن  انتقلنا  يف البحث للتعرف على مطالبهن بتحديد �شن الزواج ب�شكل عام, وبعد ذلك 

ملعرفة  �شوؤالهن  مت  وهكذا  الزواج,  على  اأبناءهن  الن�شاء  فيه  ت�شجع  الذي  ال�شن  عن  خا�ص  ب�شكل 

مطلبهن من �شن زواج الإناث, ومت �شوؤالهن على م�شتوى عام وم�شتوى خا�ص وتبني من املجموعات 

البوؤرية باأن هنالك اختلف يف املطالب على هذين امل�شتويني, فكانت املطالب على امل�شتوى العام 

تن�شجم مع العتبارات الجتماعية يف حني على امل�شتوى اخلا�ص كانت مطالبهن اأكرث ان�شجاما مع 

اأدنى عمر مقبول للزواج بالتدرج  تطلعاتهن وتوجهاتهن املعرفية والعملية. ويو�شح اجلدول )31( 

من 15�شنة ولغاية 29 �شنة ح�شب املوؤ�شرات امل�شتخل�شة من املجموعات البوؤرية.
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�شكل رقم )31(: توزيع الإناث ح�شب اعتقادهن باأدنى عمر مقبول لزواج الإناث ح�شب املنطقة
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امل�شتوى  على  للزواج  الأدنى  ال�شن  الن�شاء حول  يبني مطالب  والذي  ال�شابق,  نلحظ من اجلدول 

18 �شنة �شنا اأدنى لزواج الإناث, وبلغت  العام, باأن اأعلى ن�شبة من الن�شاء املبحوثات توؤيد �شن الـ 

هذه الن�شبة %33 يف الأرا�شي الفل�شطينية موزعة على اأ�شا�ص %35 قطاع غزة و %31 يف ال�شفة, 

يف حني اأن الن�شبة التي تلي ذلك من الن�شاء املبحوثات يف الأرا�شي الفل�شطينية والتي بلغت 26% 

ترى باأن يكون احلد الأدنى لزواج الإناث هو 20 �شنة, وهذه الن�شبة موزعة %23 غزة و%27 ال�شفة, 

ا اأدنى للزواج, وفقا ملا هو حمدد يف  يف حني اأن ن�شبة الن�شاء اللواتي ترى باأن �شن الـ 15 �شنة حدَّ

قوانني الأحوال ال�شخ�شية ال�شارية, هي ن�شبة متدنية من الن�شاء املبحوثات حيث بلغت يف الأرا�شي 

الفل�شطينية %4 موزعة %1.5 يف غزة و%5 يف ال�شفة, وذات الن�شب تقريبًا ل�شن الـ 16 �شنة والـ 17 

�شنة, كما اأن جمموع ن�شب الن�شاء التي ترى �شن الزواج 18 �شنة فاأعلى هي %84.6 يف مقابل جمموع 

ن�شب الن�شاء اللواتي يرين �شن الزواج دون 18 �شنة هي 15.4%. 

العمرية,  )الفئات  الأخرى  امل�شتقلة  العوامل  مع  ربطها  مع  حتى  متقاربة  الن�شب  هذه  اأن  وجند 

التعليم, العمل, احلالة الزواجية( الأمر الذي ن�شتخل�ص منه اأن العوامل املذكورة هي عوامل ثانوية 

فيما يتعلق وهذا املطلب بالرغم من وجود بع�ص الفروق الب�شيطة املرتبطة بهذه العوامل وملزيد من 

التف�شيل ميكن مراجعة اجلداول امللحقة. 

وقد ربطت الن�شاء يف املجموعات البوؤرية ما بني �شن الزواج ب�شن الـ 18 �شنة و�شرورة اإنهاء الفتيات 

التعليم املدر�شي وُربط بالن�شوج غالبا, وجاء على ل�شان الن�شاء يف املجموعات عبارات مثل: »تعليم 
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املراأة �شلح« و »املراأة من غري �شهادة ما بت�شوى« و »الوحدة لزم تتعلم وت�شتغل وتتنور قبل ما 

تتزوج لأنه احلياة الزوجية م�شوؤولية«.

�شكل رقم )32(: توزيع الإناث ح�شب اعتقادهن بالعمر املنا�شب لت�شجيع بناتهن على الزواج 

ح�شب املنطقة
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للن�شاء  الزواج  على  ابنتك  ت�شجعني  عمر  باأي  �شوؤال  توجيه  مت  عندما  باأنه   )32( ال�شكل  لنا  يبني 

امل�شاركات يف البحث, اأي عندما مت �شوؤالهن ب�شكل خا�ص, انخف�شت الن�شبة لتاأييد الزواج بعمر 18 

%19, يف املقابل ارتفعت  %33 ح�شب التوزيع اجلغرايف كما هو مبني يف �شكل رقم )31( اإىل  من 

ن�شبة الن�شاء اللواتي يرين باأن �شن الـ 22 �شنة هي ال�شن الأن�شب لزواج الإناث من %12 يف ال�شكل 

)31( اإىل ن�شبة %23 يف ال�شكل )32( عندما مت توجيه ال�شوؤال على امل�شتوى اخلا�ص.

البحث ح�شب  امل�شاركات يف  الن�شاء  %35 من  والبالغة  الأكرب  الن�شبة  باأن  ال�شكل )33(  لنا  ويبني 

التوزيع اجلغرايف ترى باأن اأدنى �شن مقبول لزواج الذكور هو 25 عاما, ول يوجد فوارق تذكر اإذا 

مت ربط مطلب �شن زواج الذكور بالعوامل امل�شتقلة الأخرى. وكذلك احلال عندما مت توجيه ال�شوؤال 

يتحمل  الذي  هو  الزوج  اأن  من  ال�شائدة  الجتماعية  الثقافة  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  �شخ�شي  ب�شكل 

م�شوؤولية اإدارة �شوؤون الأ�شرة والإنفاق الأمر الذي ي�شتوجب ن�شوجه على هذه امل�شتويات.
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�شكل )33(: توزيع الإناث ح�شب اعتقادهن بالعمر املنا�شب لت�شجيع اأبنائهن على الزواج ح�شب 

العلقة برب الأ�شرة واملنطقة
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4-2 مطالب النساء بشأن الوالية: 

نلحظ من ال�شكل رقم )34( اأن اإجابات الن�شاء حول م�شاألة الولية بطريقة غري مبا�شرة من اأجل 

ال�شتدلل على راأيهن يف كيفية اختيار الزوج ت�شري باأن ن�شبة %12 من الن�شاء املبحوثات ترى باأن 

للفتاة وحدها اختيار الزوج, يف حني اأن ن�شبة الن�شاء التي توؤيد اختيار الزوج للفتاة من قبل والدها 

ووالدتها بغ�ص النظر عن راأي الفتاة كانت ن�شبة تكاد ل تذكر )%0.2 للأم و %0.4 للأب( وهذا 

يوؤ�شر اإىل وعي الن�شاء باأهمية راأي الفتاة يف اختيار �شريك حياتها ودللة على عدم اإطلق الولية 

يف الزواج مبا يتجاوز راأي الفتاة, وامللحظ من اجلدول اأن غالبية الن�شاء الفل�شطينيات ترى باأن 

اختيار الزوج املنا�شب للفتاة يكون بالت�شاور بني الفتاة وعائلتها حيث و�شلت الن�شبة اإىل %86, ومن 

امللحظ اأن العامل اجلغرايف عامل موؤثر حيث بلغت ن�شبة الن�شاء املوؤيدات لزواج الفتاة لوحدها يف 

قطاع غزة %4.9 يف حني بلغت هذه الن�شبة يف ال�شفة %15.7, وميكن البناء على هذه الن�شب اأن 

غالبية الن�شاء الفل�شطينيات ل�شن مع اإلغاء الولية على الفتاة بالزواج, ول�شن مع الولية مبا ي�شر 

بالفتاة ومي�ص حقها يف املوافقة واختيار �شريك حياتها. 
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�شكل )34(: توزيع الإناث ح�شب راأيهن بدور الويل يف عقد الزواج ح�شب املنطقة وامل�شتوى 

التعليمي والعلقة بقوة العمل
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�شكل )35(: توزيع الإناث ح�شب نظرهن اإىل كيفية اختيار الزوج ح�شب املنطقة وحالة اللجوء 

والفئات العمرية
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ومن الوا�شح اأن هذا الراأي كان لدى الن�شاء امل�شاركات يف املجموعات البوؤرية وربطت املبحوثات 

تبعات  ال�شند،  )العزوة،  بالذكور  املرتبط  احلماية  مفهوم  من  تنطلق  اجتماعية  مبتطلبات  الولية 

زواج الفتاة دون علم اأهلها ربط امل�شائل مبفهوم ال�شرف والعار الذي يلحق بالعائلة( حيث رددت 

امل�شاركات عبارات مثل:

اأ. »اأنا زوجي متوفى، وملا رحت اأزوج بنتي رف�س القا�شي، مع انه كان معنا خالها وقلنا للقا�شي 

اخلال خملى والعم موىل.. اأنا وهي م�شتندين الظهر يف اأهلها، املال بظل على �شقه قد ما يكون 

منيحني لزم اأهلها. يف املحكمة اأنا رفعت را�شي قبل بنتي يعني هي اأهلها، عزوة«.

ب. »بل�س البنت تتجوز من ورا اأهلها، مهم موافقة الأهل، وجود الويل بعني اإنه يف نا�س واقفني 

معها، �شرعا لزم يكون، ع�شان التوا�شل الجتماعي، بنظل نقول اإنه بدنا، هذا ا�شي اجتماعي لزم 

من�شي فيه �شواء ر�شينا اأو ل«.

ت. »ملا تزوجت كنت كبرية كان عمري 27 �شنة، قادره اأزوج نف�شي وم�س بحاجه حلدا ب�س الحرتام 

واجب لأبوي، اأبوي كان له دور كبري يف الدفاع عن حياتي حتى الآن، اأنا كبريه ومهر�شه وقادرة 

لتزويج نف�شي«.

ث. »هددين اأبوي بالقتل كان دور اأبوي �شلبي بطّلب مني اأ�شرب، اأنه تكون مقتنعة، دور البنت اأهم«.

جـ. »كان معي اأبوي وخايل، بعرف�س اأنه رايحني على املحكمة، لأنه اأبوي قال رايحني م�شوار«.

اإذا حد  القا�شي  �شاألني  �شاكته،  القا�شي وظليت  �شاألني  اأنه بحمل مو�س يف جبته  »قال يل  حـ. 

غ�شبني على الزواج فبقيت �شاكتة، قال يل اإنه يكون اأبوك ويل اأمرك فهزيت راأ�شي بنعم وطلب 

مني اأطلع وكمل الإجراءات، لزم يكون للبنت دور يف املوافقة على الزواج«.

خـ. »الولية تعني احلماية املطلقة ملنع امل�شاكل والهانات والظلم لزم يحميها الويل �شند املراأة«.

د. »الويل عل�شان يحل امل�شاكل بني املراأة والزوج، موجود بدينا الإ�شلمي اأح�شن للبنت برفع من 

معنوياتها«.

ذ. »واإذا بدون اأهل بلعبوا فيها الكورة، زي ما انغرت ايل بتنغر لغريي... زي ما حبتني بتحب غريي«.

يف  يتدخلوا  اأن  م�شطرين  لي�شو  اأهلها  ذلك،  عواقب  تتحمل  فهي  نف�شها  زوجت  اإذا  »لإنها  ر. 

�شوؤونها، من هنا ين�شاأ عند املراأة كبت وب�شري عندها اأمرا�س و�شغلت وبدها تتحمل لنها هي 

اختارت، لكن ملا يكون يف ولية بخفف عن املراأة«.
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ز. »بن�شلنا عرب، واإلنا عادات وتقاليد معينة لزم ورقة من خمتار كيف تروح عند املاأذون ويعقد 

لها، لزم عند املختار يكون فيه ويل، ويف القانون كمان لزم يكون فيه ويل«.

�س. »لو بنتي تزوجت من وراي بخلي اأخوي يخنقها«.

�س. »اإذا البنت بتحكي انه ما بدها اإياه البنت بتن�شرب وبعتربها الأبو اإنها عرته وعملت حاجة 

كبرية عل�شان خزته قدام املاأذون والنا�س«.

�س. »الولية لو ينحطلها �شوابط«.

4-3 مطالب النساء بشأن الطالق: 

اأظهرت لنا نتائج البحث الكمي والكيفي باأن مطالب الن�شاء من طريقة اإنهاء عقد الزواج ترتاوح 

ما بني اإنهاء عقد الزواج باإرادة وموافقة الزوجة والزوج وما بني التطليق الق�شائي, وت�شتبعد اإنهاء 

عقد الزواج باإرادة الزوج اأو الزوجة املنفردة. وهذا ما تنادي به احلركة الن�شوية والتي تطالب مبنع 

اإنهاء عقد الزواج باإرادة الزوج فقط, وتطالب باإنهائه عن طريق مطالبة الزوج والزوجة ومن خلل 

الق�شاء. 

الطلق  حلدوث  الأف�شل  الطريقة  حول  الن�شاء  ملطالب  ن�شبة  اأعلى  باأن   )35( ال�شكل  من  يت�شح 

اأقل  الفل�شطينية, وكانت  الأرا�شي  %85 يف  بن�شبة  والزوجة  الزوج  اإرادة وموافقة  كانت من خلل 

ن�شبة لتاأييد حدوث الطلق من خلل اإرادة الزوجة لوحدها %0.3, ون�شبة تاأييد اإرادة الزوج فقط 

كانت %0.5 يف الأرا�شي الفل�شطينية, وبربط هذه النتائج بن�شبة تدين املبحوثات, والتي كانت ن�شبة 

مرتفعة جدًا مقارنة بعدم التدين, اأو بني من ي�شلني يوميًا وبني من ل ت�شلي من املبحوثات لتبني 

ل  واأن  املطالب  معها  تن�شجم  اأن  املفرو�ص  من  التي  التدين  وحالة  الرغبات  بني  ما  تناق�ص  وجود 

تتعداها خا�شة يف م�شاألة الطلق الذي هو م�شرع على م�شراعيه للرجل, ومو�شدًا بالن�شبة للمراأة, 

ولكن ميكن تعليل هذا التناق�ص اأن امل�شاعر واحلاجات النف�شية الب�شرية ل يعيقها التدين طاملا اأتيح 

لإن�شان رجل اأو امراأة اأن يعرب عن هذه الحتياجات بتجرد فاإنه يعرب عنها ودون تقيد مطلق باحلدود 

بعامل  اإل  تذكر,  ل  تكاد  ب�شيطة  الفوارق  فاإن  الأخرى  امل�شتقلة  العوامل  اإىل  نظرنا  واإذا  الدينية, 

امل�شتوى التعليمي حيث اأن احلا�شلت على اأقل من اإبتدائي اأيدن حدوث الطلق من خلل موافقة 

الزوج والزوجة بن�شبة %75 بينما احلا�شلت على م�شتوى تعليمي من دبلوم فما فوق و�شلت ن�شبة 

تاأيدهن لذات املطلب اإىل %87 كما هو مو�شح يف �شكل رقم )35(. 
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باأن الطريقة  البوؤرية واملقابلت املعمقة يرين  اللواتي �شاركن يف اإجراء املجموعات  اأن الن�شاء  اإل 

املثلى حلدوث الطلق بناء على جتاربهن اخلا�شة جت�شدها فكرة التطليق الق�شائي, حيث اقرتحت 

الن�شاء باأنه يجب اأن يتم الطلق باملحاكم وباتفاق الطرفني, وعلى القا�شي اأن يكون من�شفا وعادل: 

»املحاكم ال�شرعية تكون لها نظرة ثانية ما يكون القا�شي منحاز اإىل الزملة ينحاز اإىل احلق ويكون 

يف فر�س نحكي مع القا�شي««. تكون عادلة للمراأة وزوجها ميكن اإعطاء �شتة اأ�شهر لل�شطلح 

فيما بينهم اإذا ما اتفقوا وما رجعوا لبع�س، حت�شل املراأة على الطلق« 

ومعظم الن�شاء اللواتي خ�شن جتربة الطلق اأكدن على �شرورة العمل على اإلغاء الطلق الغيابي 

اإىل  بالإ�شافة  واأتعاب حماماة  الطلق  ر�شوم  الن�شاء  دفع  وعلى عدم  الغيابي«,  الطلق  »ممنوع 

اأعباء وم�شوؤوليات  اإىل حتملها  اإ�شافة  اقت�شادي عليهن,  ي�شكل من عبء  ملا  ال�شفر  حتملهن عناء 

)والطريقة  ء:  اأطفالها يف ظل و�شع نف�شي واجتماعي و�شحي واقت�شادي �شيرّ اأخرى خا�شة جتاه 

القت�شادي  بالو�شع  وربطه  واأطفالهم  والزوجة  الزوج  و�شع  درا�شة  الطلق  حلدوث  الأف�شل 

ومعاناتهن داخل املحاكم(

 »دفعت املتاأخر تبعي للمحاكم واملحامني ع�شان اأخد ورقة الطلق«، »كل ما اأروح على املحكمة 

ادفعي ر�شوم، الر�شوم غالية«. وبينت لنا امل�شاركات يف البحث الإجحاف الذي يقع على الن�شاء »ملا 

املراأة ترفع ق�شية طلق على زوجها القا�شي بقول لي�س وقدي�س وبعرف�س وب�شتف�شروا على كل 

كبرية و�شغرية...، ب�س الرجال ملا بده يطلق مرته بجي للقا�شي وبقول بدنا طلق«. 

وقد اأظهر لنا امل�شح الكيفي بع�ص اأ�شكال املعاناة التي تعرت�ص الن�شاء يف ق�شية الطلق ومن اأبرزها 

املماطلة يف املحاكم وتاأثري ذلك عليهن, حيث ترتاوح فرتة متابعة املحاكم للح�شول على الطلق ما 

بني �شنة اإىل ع�شر �شنوات: »تغلبت �شنة واأنا ارمح على املحاكم ملا اأخدت الطلق واأخدت متاأخري 

بالتق�شيط لأنه القا�شي حكم يل وكنت اأتغلب ملا اآخده«. »ع�شر �شنني مروا ب�شعوبة حتى ح�شلت 

اأرجعها  اأطلقها و ل بدي  »اأنا باملوت حت�شلت على الطلق، يظل يقول ل بدي  على الطلق«. 

خليها معلقة«. بالإ�شافة اإىل التاأجيل امل�شتمر يف الق�شية: »لي�س التاأجيل ما يبتوا باملو�شوع وما 

حد مهتم«. »املحكمة حبالها طويلة«.

وت�شيف الن�شاء اإىل ال�شعوبات ال�شابقة الوا�شطة وعدم تطبيق القانون: »كنا نروح على املحكمة، 

ما نح�س اإنها حمكمة كله على املعرفة والوا�شطة«. »ميكن املرا�شل اللي بودي التبليغ )...( لأنه 

 6 وي�شرعنا  ال�شرع  قوانني  يطبقوا  اأنهم  بقلي  »القا�شي  ببلغوا«.،  وما  مهتميني  م�س  �شاحبه، 

�شهور يف املحكمة«. 



75

ع�شان  املتاأخر  ن�س  »اأخد  وذهب:  ومتاأخر  متقدم  من  حقوقهن  عن  التنازل  الن�شاء  ت�شطر  ولذا 

يطلقني« »تنازلت عن كل �شي ع�شان اأح�شل على الطلق لين مترمطت«.

�شكل )35(: توزيع الإناث ح�شب راأيهن بالطريقة الأف�شل حلدوث الطلق ح�شب املنطقة
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4-4 مطالب النساء بشأن تعدد الزوجات: 

بلغت ن�شبة الن�شاء اللواتي يعار�شن تعدد الزوجات وب�شدة من حيث املبداأ يف الأرا�شي الفل�شطينية 

الغربية,  ال�شفة  %46 يف  اإىل  الزوجات  تعدد  ب�شدة  يعار�شن  اللواتي  الن�شاء  ن�شبة  فو�شلت   ,42%

وتتدنى ن�شبة معار�شة تعدد الزوجات وب�شدة يف قطاع غزة لت�شل اإىل %34, وبلغت ن�شبة املبحوثات 

اللواتي يعار�شن التعدد من حيث املبداأ %25 اأي اأن ن�شبة معار�شة التعدد من حيث املبداأ هي 67% 

مقابل ن�شبة %22 ل يعار�شن التعدد, ونعيد بخ�شو�ص ملحظاتنا ال�شابقة للت�شارب ما بني مطالب 

�شبق  التعدد, وكما  ب�شاأن  الديني  بالن�ص  ُت�شلرّم  اأن  الن�شاء  التي تفرت�ص من  التدين  الن�شاء وحالة 

ذكر اأن التعبري عن احلاجات الإن�شانية املطلبية تتغلب اأحيانا على الن�ص الديني املجرد, دون اأن 

يكون الق�شد اخلروج عليه بقدر الرغبة يف تغيريه اأو تعطيله اأحيانا يف ظروف املبحوث ذاته, وهكذا 

تقريبا كانت الن�شب للعوامل الأخرى ماعدا عامل احلالة الزواجية حيث كانت اأعلى ن�شبة للن�شاء 

اللواتي يعار�شن تعدد الزوجات ومن حيث املبداأ الن�شاء املتزوجات حيث بلغت ن�شبتهن اإىل 44%، 

بينما الن�شاء املطلقات و�شلت ن�شبة معار�شتهن ب�شدة لتعدد الزوجات اإىل %37, واللواتي مل ي�شبق 

لهن الزواج اإىل 36%.

وقد يعود تدين ن�شبة املطلقات املعر�شات لتعدد الزوجات ب�شدة من حيث املبداأ نتيجة لظروفهن 

القا�شية ونظرة املجتمع لهن, وهذا ما �شاركتنا به الن�شاء املطلقات عندما اأجرينا معهن مقابلت 

معمقة فعربت اإحداهن عن نظرة املجتمع لها كمراأة مطلقة: »املطلقة كل الأعني عليها. يف الروح 

واجليه. اأي مراقبة على مدار ال�شاعة«. »ومبقدور الرجال النيل مني ب�شهولة وبدون اأي معيق«. 

»بب�شاطة جمتمع ظامل. ونا�س اأظلم«. واأخرى قالت: »املراأة املطلقة ممنوع متار�س اأي حق من 

امراأة  املجتمع  بنظر  اأ�شبحت  اأجي.  ول  اأروح  ممنوع  ل  مطلقة.  واأنت  ت�شتغلي  �شو  حقوقها، 

مطلقة«، »بلوموين اإين طلقت وما بعرفوا الظلم والذل اإللي ع�شته ب�س هلأ بعي�س بظلم اأكرب«. 

واأخرى قالت: »الطلق �شعب ونطرة املجتمع ظامله اأكرث �شيء املجتمع ما برحمهم هي املطلقة، 

النا�س برتحمهم�س نهائيا« واأخرى قالت لنا: »ملا �شرت عند اأهلي فهمت �شو يعني طلق واخلوف 

اإين اخ�شر اأولدي، العادات والتقاليد اأقوى بكثري من املطلقة«. 

اأما بالن�شبة للواتي مل ي�شبق لهن الزواج قد يكون تدين ن�شبة معار�شتهن لتعدد الزوجات من حيث 

واأقل  بقائهن عزباوات  الزواج بدل من  لتف�شيلهن  اأو  الزواج,  لعدم خو�شهن جتربة  وب�شدة  املبداأ 

�شبب لتاأييد تعدد الزوجات كان ل�شبب عدم اإجناب الذكور حيث بلغ %2.3 يف الأرا�شي الفل�شطينية, 

وهكذا كانت تقريبا ن�شبة التاأييد للعوامل الأخرى ولكن من اللفت للنتباه اأن املتزوجات يوافقن 
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ب�شدة على تعدد الزوجات لعدم اإجناب الذكور بن�شبة %2.2 لرتتفع ن�شبة التاأييد للمطلقات والأرامل 

املطلقات  الن�شاء  اأن  على  الوقت  ذات  توؤكد يف  واإمنا  تذكر  تكاد  ل  ن�شبتهن  كانت  واإن   ,3.2% اإىل 

والأرامل يوؤيدن تعدد الزوجات ب�شكل عام اأكرث من املتزوجات ومن اللواتي مل ي�شبق لهن الزواج, 

وميكن اأن يكون ذلك رغبة يف الزواج مرة ثانية ارتباطا بال�شورة النمطية عن الن�شاء املطلقات يف 

املجتمع حيث اأفادت اإحدى املبحوثات وهي مطلقة قائلة: »بتح�شي حالك يف غابة، الكل بده ينه�س 

فيك، ا�شعر اأين �شيدة مطموع بها من قبل الرجال ملجرد معرفتهم بطلقي. هذا ما يوؤملني«. 

�شكل )37(: موقف الن�شاء من معار�شة تعدد الزوجات من حيث املبداأ ح�شب املنطقة
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عندما اأعدنا �شوؤال تاأييد تعدد الزوجات ب�شكل خا�ص, وذلك ملعرفتنا ومن خلل املجموعات البوؤرية 

باأن الن�شاء عندما مت �شوؤالهن عن التعدد ب�شكل عام كانت ن�شبة املوؤيدات لتعدد الزوجات مرتفعة 

ن�شبيا لرتباط مو�شوع التعدد بالدين من حيث املبداأ, ولكن عندما كنا ن�شاأل الن�شاء املوؤيدات ب�شكل 

ا اإذا كانت تقبل باأن يتزوج زوجها امراأة اأخرى فكانت ترف�ص وب�شدة, ولذا مت توجيه  عام للتعدد عمرّ

ال�شوؤال ب�شكل خا�ص لإدراكنا باأن هذا املو�شوع ح�شا�ص بالن�شبة للن�شاء لرتباطه بالتدين, وهذا ما 

بامراأة  يتزوج زوجك  باأن  تقبلني  �شاألنا »هل  امل�شح, فعندما  لنتائج  تاأكدت منه من خلل قراءتي 

ما  واإذا  )ال�شكل39(,  ح�شب  الفل�شطينية  الأرا�شي  يف   89% اإىل  املعار�شات  ن�شبة  ارتفعت  اأخرى 

قارنا ذلك بدرجة التدين املرتفعة للن�شاء املبحوثات فاإن هذه الن�شبة تثبت الفر�شية التي حتدثنا 

املطلب  تعلق  كلما  بالتدريج  اأثرها  تفقد  القيود  اأن هذه  التدين,  وقيود  املطالب  ب�شاأن  �شابقا  عنها 

باحليز اخلا�ص للمبحوثات واإن اأجنب اأنهن متدينات, وبالنظر اإىل العوامل الأخرى تبني باأن امل�شتوى 

دبلوم  اللواتي يح�شلن على  فالن�شاء  الزوجات,  تعدد  اأو معار�شة  تاأييد  بن�شبة  له علقة  التعليمي 

ابتدائي  من  اأقل  على  احلا�شلت  الن�شاء  بينما   90% اإىل  معار�شتهن  ن�شبة  بلغت  فاأعلى  متو�شط 

و�شلت ن�شبتهن اإىل %82, والعامل الآخر الذي له علقة مبعار�شة تعدد الزوجات احلالة الزواجية 

)ال�شكل40(, فالن�شاء املتزوجات بلغت ن�شبة معار�شتهن اإىل %90, بينما الن�شاء املطلقات والأرامل 

ن�شبة  كانت  الفئة  هذه  اأن  اإىل  ذلك  يعود  وقد   ,81% اإىل  الزوجات  لتعدد  معار�شتهن  ن�شبة  بلغت 

تاأييدها لتعدد الزوجات اأكرث من الن�شاء املتزوجات كما ذكرت �شابقا.

�شكل )39(: موقف املبحوثة من قبول تزوج زوجها بامراأة اأخرى من حيث املبداأ ح�شب املنطقة 

والفئة العمرية وامل�شتوى التعليمي 
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�شكل )40(: موقف املبحوثة من قبول تزوج زوجها بامراأة اأخرى من حيث املبداأ ح�شب امل�شتوى 

التعليمي والعلقة بقوة العمل واحلالة الزواجية
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4-5 مطالب النساء بشأن الحضانة: 

اأما حول رغبة الن�شاء مبن يكون له احلق يف احل�شانة عند الطلق اإذا كان هناك اأطفال ذكور يف 

�شن احل�شانة, فيبني ال�شكل )41( اأن ن�شبة %88 من الن�شاء املبحوثات يف ال�شفة اأجنب باأن هذا 

احلق يجب اأن يكون للأم, بينما كانت ذات الن�شبة %71 يف القطاع, يف حني اأن ن�شبة �شئيلة من 

املبحوثات اأجابت باأن تكون احل�شانة للأب )%5 يف ال�شفة, %11 يف غزة(, وعن ذات ال�شوؤال فيما 

لو كان الذي يف �شن احل�شانة اأطفال اإناث فكانت الإجابة %92 يف ال�شفة و%82 يف غزة كما يبني 

املبحوثات حلاجات  تقدير  اإىل  كبريًا  لي�ص  هو  والذي  الفارق  يعزى هذا  اأن  ال�شكل )42(, وميكن 

يف  الن�شاء  ذلك  بررت  كما  البلوغ  مرحلة  خلل  وخا�شة  الأم,  من  خا�شة  لرعاية  الإناث  الأطفال 

املجموعات البوؤرية والذي �شنتناوله لحقا.
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�شكل )41(: وجهة نظر املبحوثات حول حق ح�شانة الذكور لدى زوجني مطلقني ح�شب 

املنطقة
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�شكل )42(: وجهة نظر املبحوثات يف حق ح�شانة الذكور لدى زوجني مطلقني ح�شب املنطقة
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بالن�شبة اإىل �شن احل�شانة فاأظهرت الدرا�شة وجود فوارق ملحوظة ب�شاأن ح�شانة الأطفال اإذا ما 

كانوا ذكورا اأو اإناثا حيث يبني ال�شكل)43( اأن ن�شبة الن�شاء اللواتي اأجنب با�شتمرار ح�شانة الأطفال 

الذكور اإىل ما فوق 13 �شنة بلغت %43 يف ال�شفة الغربية, بينما بلغت هذه الن�شبة %22 يف غزة, 

وكانت ن�شبة الن�شاء اللواتي اأجنب باأن ت�شتمر هذه احل�شانة اإىل �شن 12 �شنة %16 يف ال�شفة و21% 
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يف غزة, بينما يبني ال�شكل )44( اإن اإجابة الن�شاء كانت بالن�شبة ل�شتمرار ح�شانة الأطفال الإناث 

اأكرث حزما وو�شوحا حيث كانت ن�شبة اللواتي ل يعرفن بالن�شبة لل�شوؤال %38 يف ال�شفة و %56 يف 

غزة, بينما ذات ال�شوؤال بالن�شبة للأطفال الإناث كانت ن�شبة ل اأعرف من الن�شاء %3 يف ال�شفة 

�شن  فوق  ما  اإىل  الإناث  ح�شانة  با�شتمرار  اأجنب  اللواتي  الن�شاء  ن�شبة  بلغت  حيث  غزة,  يف  و1% 

13 �شنة ن�شبة %80 يف ال�شفة و%78 يف القطاع, ودون تفاوت بالن�شبة للعامل اجلغرايف الذي كان 

اأكرث تاأثريا بالن�شبة حل�شانة الأطفال الذكور, ورمبا يعود ذلك اإىل الرتدد يف التفكري لدى الن�شاء 

العتماد  ي�شتطيع  العمر  هذا  بعد  الذكر  الطفل  باأن  العتقاد  على  بناء  الذكور  الأطفال  اإبقاء  يف 

املجموعات  الن�شاء يف  و ذكرت  تربيته على ذلك,  نتيجة  م�شتقبله  يقرر  اأن  له  نف�شه, وميكن  على 

البوؤرية:»م�شري الولد لأهلو«. »ملا ي�شحى الولد اأبو بوخذو«, وتاأكيدهن على اإبقاء الإناث يف ظل 

معرفتهن باحتياجات اأطفالهن الإناث و�شط الثقافة الذكورية ال�شائدة: »البنت ما حدا بفهم اإلها 

زي اأمها« »والبنت لزم عنني الأم تكون مفتحة عليه خا�شة بعمر ال 13«.

�شكل )43(: توزيع الإناث ح�شب وجهة نظرهن عن ال�شن الواجب اإبقاء الأطفال الذكور �شمن 

احل�شانة يف حال حدوث طلق ح�شب املنطقة:
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�شكل )44(: توزيع الإناث ح�شب وجهة نظرهن عن ال�شن الواجب اإبقاء الأطفال الإناث �شمن 

احل�شانة يف حال حدوث طلق ح�شب املنطقة 
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ولدى �شوؤال امل�شاركات عن راأيهن ال�شخ�شي باحلالت التي ت�شقط فيها احل�شانة عن الزوج اأظهرت 

نتائج امل�شح باأن عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوج %75, تلها مر�ص الزوج %74, ومن ثم زواج 

الزوج لت�شل اإىل %61, واأخريًا عمل الزوج بن�شبة %18. ونلحظ هنا اأن اإجابات الن�شاء ل تن�شجم 

مع قانون الأحوال ال�شخ�شية يف م�شاألة احل�شانة والتي هي دائما جلن�ص الن�شاء: الأم )الزوجة(, 

اأم الزوجة ومن ثم اأم الزوج. 

اأما فيما يتعلق براأي امل�شاركات يف البحث عن احلالت التي ت�شقط فيها احل�شانة عن الزوجة فتبني 

الزوجة  البقاء مع  الطفل  %76, ومن ثم عدم رغبة  اأعلى م�شتوياتها  اإىل  الزوجة و�شلت  اأن زواج 

%72, تلها مر�ص الزوجة %69, واأخريًا عمل الزوجة %18 )اأنظر الأ�شكال 178-171(
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�شكل )45(: توزيع الإناث ح�شب راأيهن ب�شقوط حق احل�شانة عن الزوجة يف حالة زواج الزوجة 

ح�شب املنطقة
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اأن زواج  من الوا�شح باأن هنالك ان�شجام مع ال�شياق الثقايف الذي تعي�ص الن�شاء يف ظله, باعتبار 

ب�شكل عام,  الزوجة لأطفالها  ل�شقوط ح�شانة  املبحوثات �شببا  تراه  ملا  الأبرز  ال�شبب  الزوجة كان 

ورمبا يعود ذلك اأي�شا خل�شية الن�شاء على الأطفال املح�شونني من معاملة الزوج الثاين, ولكن هل 

اإذا كانت  اأي  ب�شكل �شخ�شي,  ال�شوؤال  الن�شاء عن ذات  �شاألنا ذات  لو  الن�شبة ذاتها  �شتكون  كانت 

املبحوثة هي �شاحبة حق احل�شانة, فهل ُي�شقط زواجها الثاين حقها يف ح�شانة اأطفالها اأم ل ح�شب 

املطالب اخلا�شة؟؟ 

الأحوال  قانون  لن�شاء ذوات جتارب مع  البوؤرية وهي  املجموعات  اختلفت يف  الإجابات  اأن  نلحظ 

ال�شخ�شية حيث اأكدت الن�شاء على اأهمية ا�شتمرار ح�شانة الأم حتى لو تزوجت من اآخر لأنها الأقدر 

على تربيته وتوفري احلنان له: »لزم الولد يظل مع اأمه حتى لو تزوجت لأنها اأحن واأقدر على 

تربيته لأنه مرت اأبوه ما رح تدير بالها عليه ب�س اأمه واأم اأمه اأحن عليه«. »ح�شانة الأم ل ت�شقط 

جمرد زواجها«. »عندما يتزوج الأب تربي الأولد امراأة غريبة ويف العادة يكونوا مظلومني من 

زوجة الأب«. »اأنا م�س مع �شقوط احل�شانة«. »حق احل�شانة م�س لزم ي�شقط«. 

ولكن كانت هناك بع�ص الن�شاء اللواتي يرين اأن هنالك اأهمية ل�شتمرار ح�شانة الأطفال يف حال 

الزواج, يتخوفن من ردة فعل زوج الأم الذي يرف�ص يف بع�ص الأحيان تربية اأبناء زوجته, مما يجعل 

املراأة غري قادرة على تربية اأطفالها, كونها ل ت�شتطيع حتمل م�شئولية اأطفالها بعد زواجها, ويعود 
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ذلك لق�شوة زوج الأم بالعادة, فهن يف�شلن اأن تكون ح�شانة الأطفال لأم الأم اأو للأب حتى ولو كان 

اللواتي  الن�شاء  باأن  قا�شيا. وقد يعود ذلك الختلف يف املطالب ما بني املقابلت املعمقة وامل�شح 

منطلقاتهن  وكانت  والجتماعي,  الثقايف  بال�شياق  حمددات  يكن  مل  املعمقة  املقابلت  يف  �شاركن 

جتاربهن ال�شخ�شية وخرباتهن الذاتية.

وتبني من الن�شاء اللواتي اأجريت معهن مقابلت باأن هنالك حالت جتربهن التنازل عن ح�شانة 

اأطفالهن, على الرغم من اأن الأم هي الأقدر على توفري احلب واحلنان والعناية بالأولد, اإل اأنها 

تتنازل عن ح�شانة اأطفالها لأ�شباب عدة اأهمها تاأثري البيئة املحيطة بها بال�شغط عليها مثل رغبة 

والدها بذلك والو�شع القت�شادي ال�شيئ اأو املتدين لأهل الزوجة, قالت اإحدى الن�شاء يف املجموعات 

البيت، قرفت، حكيت  بزيادة و�شاروا يعجزوين... كرهت  اأهلي  بيني وبني  »زاد احلقد  البوؤرية: 

خل�س خلينا نوديهم لأبوهم«. واأخرى قالت: »قال اأبوي ان�شيهم ف�س ت�شوفيهم.. ان�شيهم«. واأخرى 

ذهبت بنف�ص الجتاه: »اأبوي مت�شايق..بيجي بنف�س فـّي ويف ولدي وب�شربهم كثري خ�شو�شاً اأبني 

ال�شغري«. وثالثة قالت عن هذا املو�شوع: »اأبوي ب�س كان ي�شوف ابني بره الغرفة ياأ�شر له ارجع 

عند اأمك، بدي�س اأعي�ّس ابني يف عقدة نف�شية واللي ع�شتها عند اأبوي«. هذا عدا عن ثقافة املجتمع 

اأبوه بقول بكره  انه  »كثري ب�شمع حكي من �شمن احلكي  اأن الأولد لأهل الزوج:  اإىل  التي ت�شري 

بجيني زملة.. مبنى على اجلاهز«.

ح�شانة  بحق  الن�شاء  وعي  من  الرغم  على  اأطفالهن  ح�شانة  يفقدن  الن�شاء  باأن  اأي�شا  لنا  وتبني 

اأطفالهن, اإل اأن الأ�شعب من ذلك, عدم قدرتها حت�شيل نفقة الأبناء: »اأ�شعب �شيء نح�شل على 

الأمر الذي يجعلها تتنازل عن احل�شانة وحترم  ح�شانة الأولد بدون ما نح�شل على نفقتهم«. 

من روؤية اأطفالها, وهذا ينعك�ص �شلبًا على علقتهم بهن, ويتيح املجال لأهل الزوج التحكم بعواطف 

البنات  بعرفوني�س،  الأولد  ال�شارع  »يف  والدتهم:  مع  علقتهم  من  النفور  اأو  والبتعاد  ال�شغار 

بعرفوين، مفهمينهم اأمكم ماتت«.

4-6 مطالب النساء بشأن األموال المشتركة )الحقوق المالية(: 

يبني لنا ال�شكل )46( اأن لدى �شوؤال امل�شاركات يف البحث عن حق الزوجة يف م�شاركة الزوج بجميع 

اأمواله بعد عقد الزواج اأظهرت النتائج اأن غالبيتهن %82 اأكدن على هذا احلق, وترتفع الن�شبة يف 

%74, ونلحظ هنا اأن هذه امل�شاألة عندما  %85 مقارنة مع قطاع غزة  ال�شفة الغربية لت�شل اإىل 

تتعلق باحليز اخلا�ص بالن�شاء تكون املطالبة منطلقة من تقدير الن�شاء لإنتاجية عملهن بعد الزواج 
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�شواء اأكان منزليًا اأم ماأجورًا, وهذا ين�شجم مع منطق الأمور فهن ي�شعرن بحقهن يف ملكية الأموال 

التي اأ�شهمن يف تنميتها, ويوؤ�شر ذلك على وعي الن�شاء بقيمة الأدوار التي يقمن بها على اختلف 

تاأييد الغالبية من الن�شاء لهذا احلق من  اأ�شكالها, وخا�شة الدور الإجنابي, الأمر الذي ا�شتدعى 

احلقوق, واأن وجود هذه الأموال يف حياتهن بعد الطلق اأو وفاة الزوج يعزز ا�شتقلليتهن, ويحميهن 

من طلب امل�شاعدة اأو اللجوء اإىل اآخرين يف ظل النظام الجتماعي ال�شائد, وغياب القوانني التي 

تكفل ال�شمان الجتماعي لهذه الفئة من الن�شاء.

ويف ذلك تقول اإحدى الن�شاء يف املجموعات البوؤرية: »لولي كان ما يف دار ول ما يف مال، اأنا كنت 

اأحو�س واأ�شرف، وبعت ذهبي ملا بنينا الدار، وملا طلقني اطلعت اإيد من ورا واإيد من قدام«. واأخرى 

قالت عن العمل املنزيل: »لول قعدتي و�شغلي يف الدار بربي وبلبي كان كيف بدو ي�شتغل ويجيب 

اأ�شتغل يف احلمموت )بيت بل�شتيكي(  اأزرع حوالني الدار، وكنت  م�شاري«. وقالت امراأة: »كنت 

مثلي مثلو ومع بع�س اأنا وزوجي �شوينا امل�شاري، ب�س ملا طلقني و�شرت اأطالب بحقوقي اأهلي 

منعوين وما اأخذت اإ�شي من جهدي وتعبي«.

�شكل )46(: حق الزوجة يف م�شاركة الزوج بجميع اأمواله التي ح�شل عليها قبل وبعد الزواج 

ح�شب املنطقة والعلقة برب الأ�شرة
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اأما فيما يتعلق بحق الأرملة مب�شاركة الزوج املتوفى بجميع اأمواله التي ح�شل عليها قبل وبعد الزواج, 

وذلك قبل توزيع الرتكة فقد اأيدت الن�شاء املبحوثات يف الأرا�شي الفل�شطينية بن�شبة %89 هذا احلق 

كما يو�شح ال�شكل )47( بالرغم من التناق�ص بني هذه الن�شبة وما بني ارتباط هذه امل�شاألة بحالة 
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ال�شخ�شية,  الأحوال  قانون  بها يف ظل  م�شلَّم  املرياث  اأن م�شائل  للمبحوثات, ذلك  العالية  التدين 

عن  بعيدا  املجردة  احلقوقية  الناحية  من  احلق  هذا  على  احل�شول  يف  الن�شاء  رغبة  يف�شر  وهذا 

التقييد الديني تقديرًا للذات وللدور الإنتاجي والإجنابي للن�شاء.

�شكل )47(: حق املراأة الأرملة م�شاركة الزوج املتوفى بجميع اأمواله التي ح�شل عليها قبل وبعد 

الزواج ح�شب املنطقة والعلقة برب الأ�شرة
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نتائج الدرا�شة: 

على �شوء ما ا�شتعر�شناه يف الف�شول ال�شابقة ميكن ت�شجيل اأهم النتائج التي خُل�شت اإليها الدرا�شة 

كما يلي: 

اللواتي  الن�شاء  ن�شبة  بلغت  حيث  ال�شخ�شية,  الأحوال  بقانون  الن�شاء  معرفة  يف  تدٍن  هناك  اأوًل: 

باأن  اأفدن  املبحوثات  %22.5 من  اأن  كما   ,50% وغزة  ال�شفة  القانون يف  �شيئا عن هذا  يعرفن  ل 

املبحوثات  الن�شاء  معرفة  عدم  ن�شبة  تكون  وعليه  بالقانون,  �شماع  جمرد  هي  بالقانون  معرفتهن 

بقانون الأحوال ال�شخ�شية هي ن�شبة %72.5 يف ال�شفة وغزة, ون�شبة الن�شاء اللواتي اأبدين معرفة 

اأظهرت  ال�شخ�شية  الأحوال  التي يعاجلها قانون  امل�شائل  التعمق يف  %25.1, وعند  بالقانون كانت 

الدرا�شة اأن معرفة هذه الفئة من الن�شاء هي معرفة غري دقيقة اأحيانًا ومغلوطة يف الغالب.

ثانياً: و�شيلة املعرفة الأكرث فعالية يف ن�شر الوعي بقانون الأحوال ال�شخ�شية بالن�شبة للن�شاء هي 

اأ�شارت  الفل�شطينية, بينما  الأرا�شي  الن�شاء املبحوثات يف  %80 من  اأفادت  التلفزيون, كما  برامج 

الثالثة  الو�شيلة  الأقارب والأ�شدقاء, وكانت  اأن م�شدر معرفتهن كان من خلل جتارب  %66 من 

الربامج الإذاعية حيث اأفادت %53 من الن�شاء املبحوثات يف ال�شفة اأنهن عرفن عن قانون الأحوال 

ال�شخ�شية من خلل برامج الإذاعة )الراديو( يف حني بلغت هذه الن�شبة %62 يف غزة, بينما بلغت 

الن�شاء  ن�شبة معرفة  وكانت   ,19% الدرا�شية  امل�شاركة يف احللقات  املعرفة من خلل  و�شيلة  ن�شبة 

الفل�شطينية وميكن  الأرا�شي  %16 يف  ال�شخ�شية  التجارب  ال�شخ�شية من خلل  الأحوال  بقانون 

اإىل  لو�شولها  املعرفة  لن�شر  الأف�شل  الو�شائل  وامل�شموعة هي  املرئية  الإعلم  و�شائل  اإن  القول هنا 

القطاعات الجتماعية كافة ول�شهولة واإمكانية احل�شول عليها.

ثالثاً: اأظهرت الدرا�شة باأن الن�شاء الراغبات باملعرفة حول قانون الأحوال ال�شخ�شية بلغت ن�شبتهن 

رغبتهن  مدى  يف  غزة  قطاع  يف  الن�شاء  بني  فروق  هنالك  ويوجد  الفل�شطينية,  الأرا�شي  يف   82%

%73, وارتفعت ن�شبة رغبة الن�شاء يف  باملعرفة حول قانون الأحوال ال�شخ�شية حيث بلغت الن�شبة 

املعرفة عن قانون الأحوال ال�شخ�شية يف ال�شفة الغربية والقطاع على حد ال�شواء لت�شل اإىل 86%. 

رابعاً: تبنيرّ الدرا�شة اأن موقف الن�شاء الفل�شطينيات من قانون الأحوال ال�شخ�شية هو موقف ميتاز 

بالو�شطية وغري راديكايل �شواء بال�شلب اأو الإيجاب؛ مما يف�شر حالة التفاوت والهوة ما بني النخب 

الن�شوية والقطاع الوا�شع من الن�شاء, حيث ن�شبة الن�شاء اللواتي �شرحن اأن هذا القانون غري من�شف 

على الإطلق هي اأي�شا متدنية ولكنها اأكرث من �شابقتها حيث بلغت %4.5 يف الأرا�شي الفل�شطينية. 
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خام�شاً: بينت الدرا�شة وخا�شة يف املجموعات البوؤرية طول اأمد اإجراءات املحاكمة اأمام املحاكم 

ال�شرعية, وح�شول قناعة لدى الن�شاء املراجعات يف املحاكم ال�شرعية بعدم و�شول �شوتهن للق�شاء 

لندرة العن�شر الن�شائي بني الق�شاة وموظفي هذه املحاكم. 

�شاد�شاً: اأظهرت الدرا�شة اأن ن�شبة املبحوثات اللواتي يرين باأن يكون �شن الزواج 18 �شنة فاأعلى هي 

%84.6, مقابل ن�شبة %15.4 من املبحوثات ترى باأن يكون �شن الزواج دون 18 �شنة, وهذه الن�شبة 

تبني حالة من �شبه الإجماع بني الن�شاء الفل�شطينيات على �شرورة رفع �شن الزواج يف فل�شطني.

�شابعاً: بينت الدرا�شة اأن %86 من املبحوثات توؤيد عقد الزواج مبوافقة الفتاة والويل, يف حني بلغت 

ن�شبة الن�شاء اللواتي يوؤيدن اإجراء الزواج مبوافقة الفتاة فقط دون ا�شرتاط موافقة الويل %12, وقد 

بينت املبحوثات يف املجموعات املركزة اأن وجود الويل يف عقد الزواج يرتبط ب�شرورات اجتماعية 

كاحلماية )العزوة( ومفاهيم ال�شرف والعار. وميكن القول هنا اإن ن�شبة الن�شاء اللواتي يوؤيدن ب�شكل 

اإلغاء الولية يف الزواج هي ن�شبة متدنية مقابل املوؤيدات لبقاء هذه الولية دون امل�ص  غري مبا�شر 

بحرية الفتاة يف املوافقة على عقد الزواج اأو رف�شه, وبلغت ن�شبة الن�شاء اللواتي يوؤيدن اختيار الزوج 

للفتاة من قبل والدها ووالدتها, بغ�ص النظر عن راأي الفتاة, قليلة تكاد ل تذكر )%0.2 للأم و 0.4% 

للأب( وهذا يوؤ�شر على وعي الن�شاء باأهمية راأي الفتاة يف اختيار �شريك حياتها, ودللة على عدم 

اإطلق الولية يف الزواج مبا يتجاوز راأي الفتاة, وميكن البناء على هذه الن�شب باأن غالبية الن�شاء 

الفل�شطينيات ل�شن مع اإلغاء الولية على الفتاة بالزواج, ول�شن مع اإطلق الولية مبا ي�شر بالفتاة 

ومي�ص حقها يف املوافقة واختيار �شريك حياتها. 

ثامنًا: بينت الدرا�شة باأن ن�شبة الن�شاء املبحوثات اللواتي يوؤيدن اإبقاء الطلق مرهونا باإرادة الزوج 

املنفردة هي %0.5, مقابل حالة من �شبه الإجماع من املبحوثات اللواتي يرين اأن الطلق يجب اأن 

يكون باإرادة وموافقة الزوج والزوجة معا, حيث بلغت هذه الن�شبة %85 يف الأرا�شي الفل�شطينية, 

بعدم  مقارنة  جدا  مرتفعة  ن�شبة  كانت  والتي   ,88% املبحوثات  تدين  بن�شبة  النتائج  هذه  وبربط 

الذي  الطلق  م�شاألة  التدين خا�شة يف  وحالة  الن�شاء  توؤيده  ما  بني  ما  تناق�ص  يظهر  قد  التدين, 

امل�شاعر  باأن  تعليل ذلك  للمراأة, وميكن  بالن�شبة  ومو�شدا  للرجل  دينيا على م�شراعيه  ع  م�شررّ هو 

يعربرّ عن هذه  اأن  امراأة  اأو  لإن�شان رجل  اأتيح  التدين طاملا  يعيقها  ل  الب�شرية  النف�شية  واحلاجات 

فاإن �شمان و�شع  وبالتايل  الدينية,  تقيرّد مطلق باحلدود  يعرب عنها دون  فاإنه  بتجرد  الحتياجات 

مطالب الن�شاء يف هذه امل�شاألة ل يكون اإل يف حالة الطلق الق�شائي الذي ميكن من خلله تقييد 

اإرادة الزوج يف اإيقاع الطلق منفردا ومتع�شفا.
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الأرا�شي  يف  املبداأ  حيث  من  وب�شدة  الزوجات  تعدد  يعار�شن  اللواتي  الن�شاء  ن�شبة  بلغت  تا�شعاً: 

الفل�شطينية %42, يف حني بلغت ن�شبة املبحوثات اللواتي يعار�شن التعدد من حيث املبداأ %25 اأي اأن 

ن�شبة معار�شة التعدد من حيث املبداأ هي %67 مقابل ن�شبة %22 ل يعار�شن التعدد.

عا�شراً: اأما حول رغبة الن�شاء مبن يكون له احلق يف احل�شانة عند الطلق اإذا كان هناك اأطفال 

ذكور يف �شن احل�شانة فاأظهرت الدرا�شة اأن ن�شبة %88 من الن�شاء املبحوثات يف ال�شفة اأجنب باأن 

هذا احلق يجب اأن يكون للأم, بينما كانت %71 يف القطاع, يف حني اأن ن�شبة �شئيلة من املبحوثات 

لو كان  فيما  ال�شوؤال  %11 يف غزة(, وعن ذات  ال�شفة,  للأب )%5 يف  تكون احل�شانة  باأن  اأجنب 

الذي يف �شن احل�شانة اأطفال اإناث فكانت الإجابة %92 يف ال�شفة و%82 يف غزة. بالن�شبة اإىل �شن 

اأو  كانون ذكورا  ما  اإذا  الأطفال  ب�شاأن ح�شانة  فوارق ملحوظة  الدرا�شة وجود  فاأظهرت  احل�شانة 

اإناثا حيث بلغت ن�شبة الن�شاء اللواتي اأجنب با�شتمرار ح�شانة الأطفال الذكور اإىل ما فوق 13 �شنة 

%22 يف غزة, وكانت الإجابة ل�شتمرار ح�شانة  %43 يف ال�شفة الغربية, بينما بلغت هذه الن�شبة 

الأطفال الإناث اأكرث حزما وو�شوحا حيث بلغت الن�شبة با�شتمرار ح�شانة الإناث اإىل ما فوق �شن 13 

�شنة %80 يف ال�شفة و%78 يف القطاع. اأما فيما يتعلق براأي امل�شاركات يف البحث عن احلالت التي 

ت�شقط فيها ح�شانة الزوجة للأطفال, تبني اأن زواج الزوجة و�شلت اإىل اأعلى م�شتوياتها %76, ومن 

ثم عدم رغبة الطفل البقاء مع الزوجة %72, تلها مر�ص الزوجة %69, واأخريًا عمل الزوجة 18%. 

م�شاركة  يف  الزوجة  حق  توؤيد  املبحوثات  الن�شاء  من  عالية  ن�شبة  اأن  الدرا�شة  بينت  ع�شر:  اإحدى 

الزوج بجميع اأمواله املتاأتية بعد عقد الزواج, حيث بلغت %82 يف الأرا�شي الفل�شطينية, وترتفع يف 

ال�شفة الغربية لت�شل اإىل %85 مقارنة مع قطاع غزة %74, اأما فيما يتعلق بحق الأرملة مب�شاركة 

الزوج املتوفى بجميع اأمواله التي ح�شل عليها قبل وبعد الزواج, وذلك قبل توزيع الرتكة, فقد اأيدت 

الن�شاء املبحوثات يف الأرا�شي الفل�شطينية بن�شبة %89 هذا احلق.
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التو�شيات: 

على �شوء ال�شتنتاجات ال�شابقة ميكن اإجمال اأهم التو�شيات التي نرى �شرورة العمل عليها للرتقاء 

مبكانة املراأة الفل�شطينية على �شعيد قانون الأحوال ال�شخ�شية فيما يلي:

الن�شاء  ن  ميكِّ مبا  ال�شخ�شية  الأحوال  بقانون  الن�شاء  لدى  املعرفة  م�شتوى  رفع  �شرورة  اأوًل: 

الفل�شطينيات من ال�شتفادة ولو من اأدنى احلقوق التي يكفلها هذا القانون, وكذلك مبا ي�شهم بدعم 

احلركة الن�شوية يف مطالبها لتعديله.

ثانياً: الرتكيز على الو�شائل املرئية وامل�شموعة يف رفع املعرفة بحقوق الن�شاء, لأنها الو�شائل الأكرث 

تاأثريا يف الو�شط الجتماعي الفل�شطيني وخا�شة الن�شاء.

ه  ثالثاً: �شرورة اأن تكون النتائج التي خل�شت اإليها الدرا�شة من �شمن املوؤ�شرات التي تقود وتوجرّ

وتطلعات  ين�شجم  ال�شخ�شية مبا  الأحوال  قانون  لتعديل  مطالبها  �شقف  الن�شوية يف  احلركة  عمل 

القطاع الأو�شع من الن�شاء الفل�شطينيات.

رابعاً: �شرورة ربط مطالب الن�شاء ب�شاأن الأموال امل�شرتكة املتاأتية بعد الزواج برفع الوعي والتاأييد 

الن�شاء, وخا�شة الدور الإجنابي, وما يرتبط به من عمل منزيل ورعاية وتلبية  الجتماعي لأدوار 

احتياجات الأ�شرة بو�شفه عمل اأ�شا�شيا ي�شهم يف الدخل القومي.

حاجات  وخا�شة  امل�شتجدة,  املجتمع  حلاجات  الفل�شطيني  ع  امل�شرِّ ي�شتجيب  اأن  �شرورة  خام�شاً: 

القطاع الأو�شع من الن�شاء عند تعديل قانون الأحوال ال�شخ�شية كي يلبي هذه الحتياجات.

�شاد�شاً: �شرورة اأن تكون اإجراءات املحاكم ال�شرعية �شريعة ت�شتجيب خل�شو�شية الأحوال ال�شخ�شية 

والعائلية, واأن يتم زيادة عدد الق�شاة ال�شرعيني من الن�شاء. 
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